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 ےس و ےس +

 . ديلاقتلاب قلعتت « ةجيه ١ هلك ىمالسإلا قرشلأ فو موبلإ دالبلا هذه ىف

 . رأوأ اه رتفي ال ةبثاد ةكرعمو

 هله .. ١ ةقتعلا ١ ديلاقتلا هذه . . 4 ةيلابلا ١ ديلاشتلا هذه

 ةرحخأتلا . . ةرجححلا . . ةعمرلا ديلاقتلا هله . . ١ ةيعجرلا» ديلاقعلا

 نأ ىغبني . . دعاوقلا نم كدت نأ ىغبني مطحت نأ ىغبني . . ةلفعخلا

 . مادقالاب سادت

 . دويقلأ نم قلطنم عمت . . روطتم حمتج

 . ديلاقتلا ةكرعم رودت كلذك

 ۔ ناديم لك . . اهاديم . . سيطرلا ةيماح ةكرعم ىهو

 . ةرايسلإو مارتلاو .. ةسردلإو اتيسلإو . . قيرطلإو تيبلا اهعاديم

 . ةنيدلاو فيرلاو . . باتكلاو ةبطخل- او . . ةلجملاو ةشيحصلاو

 . نيعجأ سائلا اهدونجو

 نوسردلاو .. . ءانبالاإو ءابالو .. تايتفلاو نابشلا اهدوتج

 ةناسنإ لكو . . راجفلاو راربأالإو . . تابتاكلاو باتكلا و . . بالطلاو
 . ء ناسنإ لکو



 قرشلا ىضو رصم ىف ةكرحلا هذه رودت نأ اًيعيبط ارمآ تاك دقو
 . هلك یمالسإلا

 ةرتفلا ىف قرشلا اهشاع ىلإ ثادحاللةہسنلاب ىعيبط رسمآ
 ملاع ىف ةقطنملا هذه اهتناع ىلا تاباقتلاو تاروطتلل ةبسنلابو .ةريسحأألا

 ةيرظنلا ميهافملا ىف . . ةفاقثلا ملاعو ركفلا ملاعو داصتقالا ملاعو ةسايسلا

 نم ناش للك ىفو .. تايترخلاو تايلكلا ىف . .ةيلمعلا تاقيبطتلاو

 . ةايخا نوش

 نم نيئرق لقألا ىلع تدتما ةليوط ةرفغ ىمالسإلا ماعلا افغ دقل

 ديما نم ةقباس ةرتفل ةجيتن ةليوطلا ةوفخلا هذه تناكو . . نآمرلا

 لاحأ يذلا دوما .. لمعلاو ىروعشلاو ىركفلا دوما . .رجحتلاو

 ةلاصألا نم ةيواخ رعاشم نادجولا لاحأو . . حور ريخب ةتيم دعاوق راكفألا

 . عادبإلاو ةايحلا نم الاخ الآ ہادأ لایآلا لاسأو . . قدصلاإو

 ء لوألا ةميظعلا هتراضح ٩ رتي ىمالسإلا ماعلا لعج ىذلا دومحلا

 قواسي اًيح اًديدج اهيلإ فيضي الو « ةدايز الب ةميدقلا هتاقيبطتو هرأاكفأو

 . ةايلا وطحخو نمزلا وطح
 . ةلزلزم ةفينع تازه ىلع هتوفغ نم ىمالسإلا ملاعلا قافآ مث . . .

 اًبلس اهيف ثيعيو « هراد هيلع محمتقي رمعتسملا برخلا مادقآ عقو ىلع قافآ

 . زیزع ءیش لکو سدقم ءیش لکل (عیطعتو اداسفو انو
 . نورقلأ بارت هنع ضني ماقو . . . قافآ

 . رجحتلاو دوم او لهجا هلع ضفتي

 . لكاوتلإو لومخإو لسكلا هنع ضقني



 . راكفألاو دئاقعلا نم ثك كلذك هنع ضفنيو

 كلذك ثدحو .. برغلأو قرشلا نيب ةقينع تامادص تثدحو

 . تاج ارتما

 . ةديقعلاب مادصو < ةركفلأب مأادصو 6 مالسلاپ مادص

 . ديلاقتلا ىف جإزتمإو ء ةفاقثلا ىف جازتماو « ةسايسلا ف جازتماو

 یتش رباعم تناک لب . قرشلا لل برغلا هلع ریعی دحاو ربعم نکی لو

 . ةنيأبتم ىئارطو
 . حالسلا ةدع هعم لمح ىبرح وزغ وه ةراتف

 بهذلا جرختل اهرمثتسي ىلا هلاومآ سوءر للمحب ىداصعقا وزغ وه ةراتو

 . نيرمعتسملا ىلع كلانه هردتو قرشلا نم

 . ةسردلاو ملعلاإو ةغيحصلاو باتكلا هعم لمم ىركق وزغ وه ةراتو
 . حاورالا لخاد ىف دئاقعلا رمعتسي ىحسور وزغ وه ةراتو

 ىلع ةيفاح تناك مأ ملاعملا هنم تحضو ءاوس . .. وزغ اتاد وهو

 . ماهفألا
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 فو . . . رمعتسملا برغلا دي ىلع قرشلا تباصأ ىتلا ةفينعلا ةزهإ طسو ىف
 ىف . . .ةقافإلا ةطل الت يذلا ىركفلار ىداصتقالاو ىسايسلا حافلا طو

 . همیعافمو هدتاقعو هراکفآو یضالا دیلاقت نم رثک تمطحت هلک كلذ لال

 . مطحتت نآ اًیعیبط ارم ناکو

 . . . ميهأفمو دئاقعو راكفأو ةديدج ديلاقت نع يشانلا عمتجملا ثحبو

 . ٹحیہد نا ایعیبط مآ ناکو
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 . ديلاقتلا ةكرعم . . ىمظعلا ةكرعلا تماق ثحببلا اذه لالخ نمو

 ؟ لبق نم تتاک یتلا هسسآ ىلع یضالا ءاتب دیعت لله

 ؟ هلك ميدقلا نع رظنلا فرصب هساسآ نم اًديدج اًعمتج ینبن له

 ؟ روصلا نع ةروص ةيأ لع ميدقلا ءاتبلا دوعي نأ نكمي له

 . . . ميدقلا ثارتلاب اًقالطإ هل ةلص ال ديدج عمتج ًاأشني نأ نكمي لله

 . ؟ ةديقعلا ثارتو < ركفلا ثارتو « هيلا ثارت

 . ؟ ثيدحل او ميدقلا نيب جزمن له

 < ةنيايتم ريياعمو < ةتوافتم ميق نيب جزلا اذه ثدحم نآ نكمي لاهو

 ؟ ةضراحتم ميهاقمو

 ؟ اهطيري ميدق اهلك ةيرشيلل كانه له لب

 ؟ قالطإلا ىلع ةتباث ياعم كانه له

 ؟ءءارو رظنی نآ ضرالا ف لیج یال یغبنی له

 رخأتلا نسآلا دكارلا ىعارزلا عمتجملا ىف « ىضم ايف كلذ زاج تإو

 ؟ىرذلا رصعلا لب « ىعاتصلا عمتجملا ىف زوجي لهف <« قافآلا دودسملا

 ؟ ديلاقت اه نوكت نآ الص ةيرشيلل زو له

 + خوراصلا رصعو ةرذلأ رصع ىف ةطثم تناقوعم دیلاقتلا هذه نآ مآ

 فو ضزألا ىف ةلماكلا ةبثولا رصع . . ديق لك نم لماكلا قالطنالا رصع

 ؟ ناسنإلا فو ةدالا ف لساكلا ررحتلا رضع . . . ءاضملأ

 e » ةكرعلا دوقو ضعب كلذ
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 . لئاسا هذه نم ق | ر 8 a ةدحاو لع مكعلا لجعتت | ا تت نا اته دیرن 3 أم

 اهثشنم ف ةلأسلا ضرعن تأ رغصلا تحببل ل

 ا ي اا وم لصت نأ ثحبلا ءوض ۱

 7 قيفوتلا هنا نم وجرنو

 ` یار





 ر ات ىلا حر لو
 ؟ ابوروآ ف دیلاقتلا تراپنإ فیک
 كلذ اهيف ثدح فيكف . . ديلاقت تاذ ةراق موي تاذ ايوروأ تناك دقل

 ؟ دويقلا نم ةلصفتم اهقلطأو اهديلاقت مطح ىذلا لئاملا روطتلا

 ةيمالا ةكرعلا ةسارد ىف ةربك ةدثاف انديفت ابوروآ ىف خيراتلا ةسارد نإ

 ةيرشبلا نيبو . . رشب نحو رشب ابوروأف . ىمالسإلا قرشلا ىف مويلا ةرثادلا

 نأسنرلا عيطتسي مث نمو . ةييرق محر تاالص اهنيبو < ةكرشم تاس اهلك

 ةودقلإ اهتم دخأيق . . ناسنإلا هيأ تارطح بقري نأ ضرالا نم ةعقب ى یف

 . خيراتلا ةظعومو ةبرجشلا ةربع اهنم ذحخأي وأ
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 لغلغت ناك ايو . ةيحيسم -اهعومج ىف ابوروآ تناك مايألا نم موي فو
 . ايهال مآ اداج . احطس مآ اقیمع . نييبوررألا سوفن ق ةديقعلا

 نورق ةثالث لبق ايوروأ تناك دقلف . ۔ ايركف مآ اجتادجو . . اًيديلقت مآ اليصآ

 اهتاروصتو اهميهاغمب ارثأت دشآو « مويلا ىه ام بير الو اهتديقعب اکسمت دشآ
 . تيدا اهرصع ف یه اع اہتآءاإ و اهراکفآو

 ف نيريحألا نينرقلا ق نمزلا طخ عبتت نأ ةعيرسلا ةلوخا هذه ىف ديرو
 دعب نييتتس بابسأال -ديرنو . ثادحلا ءاجتاو روطتلا لماوع سردنل « ابوروأ
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 . وراد دعو

 ةلخادتم هطوطح لكف لاخلا ةعيبطب ةمساح طوطخ خيراتلا ىف سيلو

 ؛ نمزلا ةحفص ىلع زراب طوطخا ضعبف كلذ عمو . لوحتلا ةئيطب ةجردتم

 - حوضولا ديدش

 دقلف ۔اهعومج ىف - نيدتلا ةقيمع ريغ هلك اهخجرات ىف ابوروأ تناك نتو
 «ىبوروألا ريكفتلا ىلع رطيست ىتلا ىه ةيحيسلا ةينيدلا تاروصتلا تناك

 . ةايلا جهنم نم اًجبناج  لقألا لع هجوتو

 < ةايخاإو نوكلإ ىلح ىذلا وه اإ كانه نإ لرقي ىحسيسملا روصتلا ناك

 قلخ نم اًدصق قلاخلل نإ لوقي روصتلا اذه ناكو . ناسنإللا كلذ دعب قلو

 . .ةايلا هذه ىف مخضلا هرود ةصاخ ناسنوال نإو ء ناسنإلاو ةايلاو نوكلا

 ءاطعأو . ضزأالا تانئاک لک لع هلضفو همرکو . هتروص ىلع هلا هقلس دقل

 اهنمو « ريكفتلا اهنمو ء قطنلا اهنم . تاقولخملا نم هريخل تسيل ايازم
 . حورلا

 قلحخ نم هدصق نإو « تباث لزآ هلا نإ لرقی كلذ قوف روصتلا اذه ناكو

 اینادجو اہیترت ۔ كلذ ىلع نوبتری مث نمو . تبا یلزآ دصق كلذک وه ناسنالا

 هزثارغو « ةتباث همظتو « ةتباث ناسنإلا ةايح نأ _ انايحأ اًيغسلفو بلاغلا ىف

 . ةتباث هديلاقتو ءراكفأو هدناقعو « ةتباث

 ىعاطقالا ىعارزلا عمتجملا ىف ةايلإ نأ هذه تابثلا ةركفب مهرخي تاكو

 اهعابث ىلع تلظ امآو . . ديلاقتلإو راكفألاو دعإوقلاو مظنلا ةتباث العف تناك
 . ماع فلأ نم برقت ةرتف اذه
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 لک نإ مه لوقت ۽ ةايحلا ملعو ةعيبطلاإو كلفلا ىف ٭ مهعامولعم » تناكو

 لع لا هقلخ ڏنم وه وع هعاوناب تايتلاف . هتروص نع لوحتي ال تہاٹ ءیش

 اهقلح اك ىه ىه اهلئاصفو اهعأونآو اهسانجأب تاتاويل إو . ريغتي ال ضزألا
 لع ضزرألاإو رامقألاو كالفألاو موجنلاو . اهيلع ةدوجوملا اهروص ىلع هللا
 . ةمايقلا موي لحي ام اب لحجب ىتح ليدبت الو اهيف ريوحت ال لزألا ذنم اهنتيه

 هيف ءىش لک . ناسئإلا و ... مويلا ىلإ مدآ ذنم . . كلذك تاسنإلاو
 . هح ورو هلقعو همسج : تبا

 ف ليج نع ليجو « بحش نع بعشو « ناسئإ نع ناسنإ قرتقي دقلو
 وأ یدمنا یدمو « لهجا و ملعلا ىدم شو ةيصخشلا تاسلا ضعب

 . ناسنإلا وه  هتالاح عيمج فو ء هعومج ىف - ناسنإلا نكلو .لالضلا

 ةياهنلا ف اهنكلو « اًقح ءازجألا ةئيابتمو اًح ةعساو اهيف رودي ىتلا ةرئادلإو
 .ناسنإلا اذه لزألا ذنم ةموسرملا ةيناسنأإلا ةرثادلا ىه

 .روهدلا رمي ريختي ال ىلا اهرهوجو ةايلا للص وه ١ تالا

 رشتت . ةعباثو ةثوروم ديلاقث سانلل تناك « ةعباثلا » ةركفلا هذه لظ فو

 ةنباث لوصأ تاذ اهعومج ىف اهنكلو « ليج ىلإ ليج نم روحتتو اليلق

 ممتجملاو ةرسألاو لفطلاو ةأرلإو لجرلاب قلعتت ديلاقت . ةتباث ميهافمو
 . . .ةالإو

 زثارغلا * ىلع بنئاج نم ةينبم ديلاقتلا هذه نأ سانلا سح ىف یرسو

 .نيدلأ ىلع ةينبم . هللا ةدإرإ ىلع كلذك ةينبمو . . ةخسارلا ةتبأثلأ  ةينأسنإللا

 . ةئباث ةملك رشبلل هللا ةملكق . ديلاقتلا مقاعد نم ةيوغ ةماعد نيدلا ناكو

 . لايجألا رم ىلع مارتحاالاو ةياعرلا ةبجأو ةسدقم ةملك ىهو
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 اهنع سانلا دعبي دقو . اهتياعر متحتت « ةنيعم ةيقالخأ لثم نيدلا فو
 ةيصخشلا مهتالماعم ق اه نوركنتي دق لب . ةيلمعلا مهعايح ىف ايثك وآ اليلق

 ثيح نم ۔ لظت كلذ عمو . ةينالع نايحألا ضعب ىف اهيلع نوجرخو . اًركنت
 ىف اوللعت نإو ء اهتيلهأو اهتيجح- نوركنملا ركني ال « ةياعرلا ةبجأو ديلا

 . ريذاعملا ىتشب اهيلع مهجورخ

 . ةدحاو ةهجوو ةدحاإو « ةطبر» ديلاقتلاو قالحألاو نيدلا ناك مث نمو

 ريختت ال ةتباث ومآ مهسح ق ديلاقتلاو قالحألاو نيدلا ناك كلذك مث نمو

 . ثادحألا اهيف لعفت الو « نمزلا رختب
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 « عإونألا للصأ » هباتك رشن ۱۸۵۹ ةنس قو . نوراد دلو 1۸۰۹ ةنس قو

 . « ناسنإللا لصأ 3 باثك رش 1۸۷١ ةنس یو

 . . خيرأتلا طوطح نم حضأو طخ مسرو

 ةسينكلا ةركفب امدطصا دق ويليلاجو سوكيتربوک ناک نورقب كلذ لبق

 نالاعلا قاذو . اهنارودو اهتثيهو « هتم ضزألا زكرمو نوكلا نع ةيبوروألا
 تناك يتلا « ةتباقلا ٩ ٠ ةسدقملا ١ راكفألا نم !هفقوم ببسب بيذعتلاو لاكنلا

 لوصأ نم الصأو ةديقعلا نم !ءرج اهفصوب اهنع حقانتو ةسيتكلا اهتضشحت
 . نيدنأ

 نم نورفتي ءاملعلا أدبو « ةسينكلاو ملعلا نيب ءاضغبلا روذب كانه ترفبو
 . نيدلا لاجر

 فص ف ةفقاو ريهام لاو ء اهاح ىلع رومألاو كلذ مغر تضم اورق نكلو

 . ديلاقتلإو قالحألا فص فو ةسينكلإو نيدلا
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 عاوتألا لصأ ىف هتيرظنو « روطتلا ف هتيرظن رشتو . . وراد رهظ یتح

 . نأسنإلا لصأو

 . اهساسآ نم راكفألإو « اهتبنم نم ةديقعلا تثزلز كانه

 . تاينلا ال : ضزألا هجو ىلع ٩ تباث ۲ ءیش ال هنإ لوقی نوراد ءاج دقل

 . ناستإللا الو . . ناويلا الو

 . قالطإلا ىلع دصق ال لب . . ةقيلخا ىف تباث دصق كانه سيلو

 وه انإ «ناسنإلا قلي نأ لصألا ىق دصقي أ - ةعيبطلا وه ىذلا- قلاخلاو
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 ۾ داويح هلصأ ات . . مويلا وه ايك اًتاسنإ هأشنم ف « ناسنإلا * نكي لو

 یم هیر بنیا نیر لم نب یکی لقعي نکي مو ‹«قطتي نکپ ۾
 هل نکت [. . ینیدلا روصتلا هيلع اهغبسأ ىتلاةيصاخ-ا كلت هل نكت ل لاحل ا

 . ٤ حور

 . كاويح

 . ةسينكلا ةمايق تمأقو « هلك ىبوروألا عمتجملا هتيرظن تزهو

 نيدلا لاجر نإ : نوراد لاقو .دحلمو رفاك نورأد نإ : ةسينكلا تلاق

 . نوفرخ

 رأبنإ دق دئاقعلا نم ريثك ناك ىتح اهراوآ ادیب م ةفينع ةكرعم تماقو

 . بارتلا هيلع لاہتإو
 ةديقعلا بناج ىف . . ةسيتكلا بناج ىف رمألا وأ ىق ريهإجلا تفقو دق

 ديلاقتلا بناج ىق .. اتايضتقمب لمعت أ نإو اهيلع ةزيزع تناك يتلا

 بناج فو . . ةينادجرلاو ةيلقعلا اهعانوروم بئاج ىق . . . ةيركفلأو ةيحورلا
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 نوراد هنع ىفثن ىذلا ٩ ىناسنإلا ۶ اهلصأب اهزازتعا . . اهتيصخشب اهزارتعا

 . ناويشاب هقخأو ةيناسنالا

 . ریخت كللذ دعب رها ملا فقوم نکلو

 لص ىلإ اهدريو « اهتيناسنإ نوراد اهبلسپ نأ اهلع رع دق ناک نلف

 ةصرفلا بآ تدجوو « نيدلا لاجرو ةسينكلا ف تمشت تذحآ دقف ۰ ناوی

 . ضيخيلا اماطلسو قهرا اهررن نم صلختلل ةحناس

 ةخبأسلا ةحرلأ ىتعم نم تلوح دق ىطسولا روصحلا ف ةسيتكلا تناك دقل

 رهاق ىويند ناطلس ىلإ . ةيحيسملا ةعيبط اهب ىحوت ىتلا ةيفاصلا ةيناحورلاو
 ةيلام تاواتإ . تاواتإلا نم ةفلتخ اًتاولآ سائلا ىلع ضرفت تحارو . لذم

 لقلت ىتلا روشحلإو ةقمرملا بئارضلا مهيلع ضرفت . ةيركفو ةيحورو

 ناكفآ مهيلع ضرفتو «نيدلا لاجرل لذملا عوضخلا مهيلع سضرفتو ٠ مهلهاك

 . نيدلا لع حراحو دحلم وهف اهفلاخ نم ءاهسلا ةملك اهفصوب ةنيعم

 ق اهدراطي ىذا مشبلا لوغلا نم تالقولل ةحنأس ةصرف رها حلا تدجو

 تثاك نأ دعب ةحاهم ةكرحلا تلخدو ةصرفلا تزهتناف <« اهمانمو اهتظقي

 . . ضاأقنألا نم ضإألا ىق طقاست اب ةسيتكلا بصحت تذحخأو . ةعقادم

 .« حورلا» ضاقنأو « ركفلا ضاقنأو « ةديقعلا ضاقنأ

 ف ةمساخلاإا كراعلا نم تناك دقف ًاهعفاودو ةكرعلا ةعييط تئاك اأو

 ةدلا#» لاري امو < ةروطخل ا ةغلاب ةرطحخ جتاتن سالا ةايح ف تكرتو ؛خيراتلا

 . ررمألا رطخأب ةظحللا ىح سقي ابوروأ ق هتدحا یذلا

 . ةديقعلاإو هاب ناميإلا ةلزلز اهجئاتت وأ

 . هتيناحورو هومسو هتعفرو ناسناللاو ةيناسنإلاب نآمبإلا ةلرلز ًاهجئاتن ىنأاثو
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 ميقلا نم ةميق وأ مظنلا نم ماظن ىآ « تابثب» ناريإلا ةلزلز اهجئاتن تلاثو

 ميطحتو « لبق نم ازكار ناک ءیش لک ةلزلز . . سداسو سماخو حبارو

 ۔ ساسالا خسار نایب لک

 دي ىلع ةرشابم ةلزإز لوأ تيقل دصقلا ىذ ديرملا ربدملا قلاخلا هللا ةركف

 رشابلا ىلحلا ىفنو « دصقلا نوراد ىفن نح « ناسنإلا قلحخ ةيضق ىف نوراد

 ناسنإإلا نايك ف اًنيش ةمث نأ یغنو ‹ روطتلا ةيلمع ىلإ هعجرأو هللأ ديب ناسنإلل

 ةيناويا مرحلا ليبس ىلع ررق ذإ « هحور نم هيف هللا هخفن * نوک نآ نکمی

 . ناسنإللا لصأل ةقلطملا

 معادجو يق تلمتعأ يتلا ةقيتعلا ةكرعملا دعب نونيدتملا رطصضإ اته نمو

 ريغ ةينادجو ةركفك دب كلذ نم نكي م نإ ۔ لاب اونمؤي نآ « مهرتاضو
 عقاولأو ىلمعلا عقاولاو ىملعلا عقاولا . . عقاولاب امه لحد ال ءةيقطنم

 ءايعالمآت ىف حورلا اہب حہستو ینیدلا نادجولا عبشت ةركف هللا نکیلف . .یدالا

 ىف رومآالا ريسو ةحيبطلا نيئاوقو قلخلا ةيلمحب - هناحبس - هل لخد ال نكلو

 هکرت مش « هتاقاطو هننس هعدوأو نوکلا قلع دق  ریثکلاب ۔ هنآ وأ . ضزآلا

 جثاتنلا یف هناحېس هتم لحدت نود ء روطتلا ةهاط هيلإ هلصوت اييسج- «روطعپ

 ةدأرإ الو

 ديلاقتلا مكحب مهيلع اًضورفم اًكبع نيدتلا ناك نيذلا ۔ . نيئيدتملا ريغ ام

 نيدلأ نم برهم تورد ةيرظن یف اودجو دقف .« نيدلآ لاجرو ةسينكلا ةرطيسو

 لقع لك هجإوت ىتلا ةلكشملا مهتهجأو الف . ءدویقو هضثأرف نم اصذخو ذلک

 ؛ ضزألا حطس ىلع ةايلا ةآشنو لوألا قلا ةلكشم : نمؤم ريغ وآ نمؤم

 . . ءىش لك قلخت اإ۴ ۲ نوراد اھنع لاق یتلا ٤ ةعيبطلا ۵ ىلإ « هللا ۱ نم اوره
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 هل هل . هنودبعي ايدج اإ مهيلإ ةبسنلابةعيبطلا تناكف . « ابعردقل دح الو

 دراطت ةسينك هل تسيل كلذ قوفو . ةدارإلاو دصقلا الإ ٠ ثلا تاقص مظحم

 قلا دعارق مهيلع ضرفتو « لكاشملاب موقع ريحتو ١ تاواترلاب سانلا
 نم اوتلقني نأ هدابع عيطتسيو ءرهطتلاب سالا مزي ال هّلإ نذإ وهف . كلولسلاو
 . دويقلا

 . . ةديقحلا ةركفل ةديحرلا ةلزلزلا ىه هذه نكت للو

 تذحأو مچانادجوو سانلا راكفآ ف «٭ ررطتلا » ةركف تلغلغت دقف

 .5 تابثلا د ةركف لق نم هلت تناك ىذا ناکا

 اذاےلخ ۔ نورأد لاق اہک ۔ هلاح لع تیٹی ءیش الو ¥ روطتی ءیش لک ماد امو

 ؟ ةديقعلا ةركفو ابعاد هللا ةركف روطتلا للمشي ال

 . . خيراتلا رادم ىلع العف ةديقعلا تروطت دقل لب

 ف رمألا نکی ل ۔ ۔ نیدلا لاع یف ٩ دیدج فاشتکإ * ىلإ ءالعلا احصو

 . هللا ىلإ ةيدتهم ةتباث ةحيحسص ةديقع ىلإ تها ةيثو ةلالض رمأ نيدلا ةلأسم

 مث « ؟ مطوطلا ةدابع مث « بألا ةدابعب تآدب « ةروطتم » ةركق تناك امنإو

 مويلاوأ . . ادغو . ةلاسرلإو ىحولاب تاييإلاو لأ ةدابع مث ١ نئولا ةدابع

 ةدابع التم نكتو . . هلا ةدابع درعت الو « ًاهساسأ نع ةركشلا « 35

 ! قالطإلا ىلع ةدابع ال وأ . . تادوبعلا نم اهريغ وأ ةعيبطلل

 دقتحت يعم اًاريح بلاخلا ىف نوكيو ٠ ةليبقلا هديعت دويم ( ۲ها۳# ) وه مطوطلا (۱)
 هنوحقی الو هنوحبذي الف هتوسدقي مهو . اهدارفآ نم درغ لک ف یرجت هءامد نآ ةلييقلا

 1 دیدج نم مهقورع یل یرجشل هءامد نوب رشي ذئدتعو < ةصاحل ةيثيد تنايساتم ق ال

 . صاف اهمطوط ةليبق لكلو
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 نایڑلا مدعو ‹ ءیش لک راکنإ لإ لیمی یلقع ہا دجو گکلذو اذه ریغو
 . . ساوا هكردت وأ ةبرجشلا هتبشت اب الإ

 دعب ريهايج!ا مهتعبتو الوآ « ءالعلا » لاق وأ - مهسفتأال سانلا لاق دقل

 ةسينكلا اتل اهتنقل وأ اندادجأ نع اهانثرو ةرثك ءايشأي نموت انك دقل كلذ

 زكرم تسيل ضرألا نأ تبث « ةحيحص ريغ انآ ۴ تبث * دقو ءنیدلا لاجرو
 ةسيثكلا تاكو ةيورك ضزرأالا نأ ثبثو . كلذ لوقت ةسينكلا تناكو «نوكلا

 ةسينكلا تناكو ىناويس لصأ نم نأسنإلا نأ « تيث#و . ةطسبتم ًاهتإ : لوقت

 وأ هلبق ءیشب یلعتم ريغ ایعادہإ اقلخ <« هتروص ىلع هقلخ هللا نإ : لوقت

 ادبلو . تاقارتسا نم ةعومع اهنإف ةلمج ةثورولا اندتاقع كلرتنلق نذإو . . هدسب

 .رفصلا ةطقن نم أدل . اب ملسم راكفأ الب . ةقباس دئاقع الب . دیدج نم

 ةركف انناهذآ نع حننلو . . اتبراجتو اتسإوح هكردتو اننويعب هارت ايب الإ نمؤن ال
 م نحىدق . هللا نع لزعم ق نوكلا سردنلف . هتم هتدارإ وأ قلخ ا ی هلخدتو هلا

 ف هب نمؤي نآ دیری نل هللا لظیلفغ . نوکلا یف لحدت فیک رن ملو . هللا رن
 . ساوحلا هکردت ال ءیشب نمژن نلف - نییعقاولا نحن امآ . هلایخ

 . نيدلا ةركف تلزلزت كلذك

 ةعفر نع هيلع هخبسأ دق ينيدلا روصتلا ناك ام لك دَ دقف ٤ ناسنإللا »مآ

 هدصقو هحور نم هيف هللا ةخفن ىلإ اًعيج اهدرم « ةيقالحخأو ةيتاحورو درفتو
 . ريطاسألا اهتعنص ةفارح ايز ةينيورأدلا تلاق ناذللا او « هقلح ىف ىنزآلا

 ۽ هتروص ىلع هل هلأ قلخ نم ًاهدمتسي ناك ىلا ٠ ةسادقلا ١# هنع تعزو

 ةيناحورلا ةيفافشلا كلتب ةصاحو . ايإزلا ىتشب هدارفإ ف هناحبس هب هتیاعو

 دعاوق لك نم اًقلطم ىرخأ ةهج نم راصو « ناويحلا رثاس ىلع هعفرت ىتلا
 تابث ال ةفئاز « تباوث ۵ اهلك هذه نال ء دیلاقتلا دعاوقو ممتجملا دعاوقو قلا
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 ۔ نيدلأ نم ةدمتسم ةقباس ۹ ةلالض # نع ةغشانو « اهيف

 هراکفآو همظن روطتت .» روطتي كنلذك عمتجلاو 4 روطتي ءىش لک

 . هسيهاشمو

 ‹ ىضاأملا ف اليج ايش یدیلقتلا اهموهفمب « قالحلألا » تناك اذإف

 الو ةليمج مويا نوكت نإ ىرورضلا نم سيلف ء روطتلا نم ةنيعم ةلحرم اًبساتمو
 هذه عنص ىذلا وه « عمتجملا »و . . . روطت دق عمتجملا نأل . . . ةبسانم

 دق ساتلا ناك نإو  ةديقعلا سيلو . . . هللا سيلو . . . لبق نم قالحألا

 بحاص وه نذإ عمتجلاف  ةديقعلاو هللا ىلإ مهنم ةلفغ لبق نم اهودنسآ

 . ليدعتلل ورق دقو .  . اهيلع ءاقبإلا وأ اهليدعت ف نأشلا

 ابسانمو ‹ ىضاملا ىف اليج اًتيش ىديلقتلا اهموهفمب ٩ ةرسألا ١ تناك اذإو

 اًبسانم مويلآ موهقملا اذه نوكي نآ ىرورضلا نم سيلف روطتلا نم ةنيعم ةلحرل

 سيلف . . . قالطإلا ىلع ةرسآ دجوت نأ ىرورضلا نم سيل لب . . . اليمج الو
 تاجایتحا یھ انإو ‹ لبق نم اطحخ ریهاملا تمهف اک ۃرسشألا متص یذلا ہللا

 ررق دقو . . اهكيكفت وأ ةرسألا ىلع ءاقبإلا ف مويلآ رح عمتجملاو . . . عمتجلا

 . كيكفتلا

 نم الصأ كلذ سيلف « ةدايز الو امأو ةجوز لبق نم ةأرلا تناك اذإو

 تأشن ةيعأتجإ ةركف ىه اهنإو . . . رخي ال ابا ًادبم الو . ءايشألا لوصأ

 نم حايسب لبق نم ةركفلا هذه طاحأ ىذلا عمتجملاو . . ةدع بابسأ نع

 ىذلا عمتجملا وه « نيدلاو هللا مسأ اهيف سدو . ةفئازلا ةسادقلا لب « ةنايصلا

 . جأيس الب اهقلطيو « فثازلا اهجايس عفريو « ةركقلا هذه مولا مط

 ةميق كلذ سيلف < ىضالا سادقأ نم اسدق ةيسنجبا ٩ ةفعلا ١ تتاك اذإ و



 ةرتف ف كلذك تناك ىه انإ . . . ةيرشبلا ةايح ىف ةخسارلا ةتباثلا ميقلا نم

 اذإ - حبصت نأ وآ « اهساسأ نم ٩ روطتت » نآ عتمي ام سیلو . . . نمزلا نم

 . نورضحتلا اهنم رفني ةليذر - ممحجملا دارآ

 . ديلاقتلاو قالحتلا كف تلرلرت كلذك

 لبق نم اهحجرأت عنمي ناک ىذلإ ربكألا رجالا نآ اهازلز ةدش نم دازو

 ‹ هتيناحورو ناسنإلآ ةعفرب نأيإلأ وه ناك هلا ىف ةديقسلا بتاج ىئ

 قول ناسنإلا نأ رابتعإ ىلع « نإويحخلا ىوتسم ىلإ « طوبا 3 نم ءايحتسالاو
 نآ هل یغبنی الو «ناویحلا سایقمب هلامعآو هتایح ساقت ال . درفتم زیمتم
 زجاح . . .زجاحلا اذه حازتا دق مويلاف . . . ليت ثیح هزئارغ حم قاسنپ

 . ةيناويلا ف لوصألا قيرع اًتأويح هسفن فرع ق ناسنإلا راصو « ةيئاسنإلا

 ۲ روط * ف (ئاد وه نإ و . . . هنم ٩ طبهب» « عيفر#» ىوتسم ف سیل نذإ وهف
 . ناويا سايقم ىف طوبه الو ةعفر الو . . . رخآ روط ىلإ ىدؤي
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 وقي خيراتلل یداصتقالا يسفتلأاو یدال ريسفشلا دو ةينيورأدلإ ا

 فيكت ىتلأ یه  ةيداصتقالا ىرقلا وأ - ةيدالا ىوقلإ نإ : اتاث لوقيو

 . اهذدئاقعو اهميهافمو اهراکفآ یشنتو š اهعيأط ًاهيطعتو ةيرشبلا ةاشا

 ةوق مكحعب ۔ روط ىلإ روط نم ةيرشبلا تلقتنا اذإف < روطتلا نم اهتجرد بسح
 اه ةقالع ال ىتلاو « هسقن جراح نم ناسنإلا ىلع ةضورغملا ةمتادلا روطتلا
 معراكقأو <« رختت سائلا رعاشمو « ربختت ةايلا ةروص نإف  ةيتاذلا هتدارإب

 قالحخأ نم عمتجما ىف ءیش لک رغشیو 6 ررغتت مه دئاقعو مهمیهافمو

 عنص نم سيل هنأل دحآ هيلع ةرطيسلا كلمي ال اًيمتح يخت ديلاقتو تاداعو
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 . © ةيداصتقالا ىوقلا وآ ةيدالا ةثيبلا عتص نم وه اهنإو ءشبلا

 ةيمتح رارطأ اہاذ ف یھ ةيرشبلا اهيف لقحت یتلا رارطألا نإ : اًتلاث لوقیو

 ةعارزلا ىلإ ىعرلا ىلإ ديصلا نم لقتنت الثم ىهف . اهيف رايتحخا الو اهنم كلاكفال
 لكو « ملعلا ىلإ . . نيدتلا ىلإ ةفارخا نم لقتنت الثم ىهو . . ةعانصلا ىلإ
 نحو . . . ةثيبلا اهمسرت ةددحع تاداعو ةددع دئاقع هل راوطألا هذه نم روط

 ةفصب ذخأي - ىمتح لاقتنا وهو اه ةيلاتلا ةئاخا ىلإ ةلاح نم عمتجملا لقتني
 . رايتخا الب اهدئاقعو اهراكفأو ةديدجلا ةلاخا ميهافم كلذك ةيمتح

 دئاقعلاو رعاشملاو راكفألا نإ : .. قباسلا لوقلا ةصالحخ وهو  ابحآ لوقيو

 نإ و ءةايملا عقاو ف ىلمعلا مهكولس مه مسرت وآ سانتا كرحت ىتلا ىه تسيل
 « ةهجوم ةوق تسيل ىهف . ىداصتقا وأ ىعامتجا مضو لكل ةقحاال ءىجت یه

 . ماودلا ىلع ةروطتم ىهف « دحإو لاح ىلع تثق ال انآ ىلع اضف

 نوميقي مهارت سانلا هواري ىذلأ ىعايتجالا جاتتإلا فا : سكرام لوقي
 بولسأف . ۔ مهتدارإ نع ةلقتسم ىهو . اهنع مط ینغ ال ةدو دع یناقالع

 ةيسايسلاو ةيعاتجالا تايلمعلا ةروص ددحي ىذلا وه ةيداملا ةايحخلا ىق جاتنرلا
 نإ لب « مهدوجو نيعي ىذلا وه سانلا روعش سيل . ةايخلا ىف ةيوتحملاو
 . ٩ مهرعاشم نيعي ىذلا وه مهدوجو

 نآ يهو : ىتآلاأدبلا نم ةيداملا ةيرظنلا أديت * : * رلجنا كيردرف * لوقيو

 نإ ۔ قرقلا لکو .ةمومع ءاثيآ وأ ناوععأ خي راتلل ىداصتقالا ريضلاو يدائا ررسفتلا 03
 ىلع ةيدالا ىرقلا دي ىف رومآلا لعب خيراعلل دالا ررسفلا نأ وه . قرف لانه تاك
 ةيدالا ىرقلا ىداصت#الا رهظلا رات خيراتلل ىداصتقالا ريسفتلا انيب ءاهقالطإ
 . رولا داق هيدي ف لسو
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 ماظن لک هيلع موقی ىذلإ سالا وه تاجتنلا لدابت نم هبحصي امو جأتنرلا

 وأ تارغتلا ةفاكل ةيئاهنلا بابسألا نأ دجن ةيرظنلا هذه بسحف . يعاتجا

 ءارو مهيعس ىف وأ « سانلا لوقع ىف اهنع ثحبلا زوج ال ةيساسألا تالوحتلا

 جاتنإلا بولسأ ىلع ارطت ىتلا تاريغتلا ىف انإو « نييلزآلا لدعلاو قحا

 . ؟لدابتلإو

 .  خيراتلا ضرعتسن امنإو « ءارآلا شقانن انه انسلو

 ىناويحلا داملا ريسفتلا ةجوم ىف خيراتلل ىدالا ريسفتلا اذه دم دقل

 . تاسنإلل

 . ماعطلا ىلإ ىعسي الإ و < نييلزألا لدعلاإو قحلل ناستإإلا ىعسي سيلف

 قاطن ف شیعی ناویح انإو . . رعاشم الو لثم الو یدابم الو ةدیقع ال
 . ماعطلا نع ثحبلا هريسيو . . ةدعملا

 ةيمتح نينأوقب ةموكغ ساتلاف . . ةدئاف الف لدعلاو قلا ىلإ ىعس نإو

 . داصتقالإو ةدالأ ىه

 یذڈلاره مهدوجو اتو مهدوجو فيي یذلا وع سانلا روحش سہل ۶#

 . ٩ مهرعاشم نوعی

 . لطاب كلذ لك . ةديقحب اونمؤي وأ ةركف سانلا قنتحي نأ اًميش ىواسي ال

 .& جاتنإلا بولسا *# هدد ذا عقاولا . ٭ ةايتخإ ماو

 درج ىه اينإو « اهتاذب ةمئاق ةيتاذ ةميق تسيل ديلاقتلاو قالحألاو نيدلا

 . ٤ ليطابأو ىتاقح ١ مداقلا لصفلا ىف ءازآلإ هذه شقانتس ()
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 مهأو لذ قرفو . حمتجملا ف مثاقلا یداصتقالاو یعایتجالا عضولل ساکعنا

 قوف لب . جاتنإلا لئاسو تيريغت املك ريغتت ىهف . ةتباث تسيل انآ كلذ نم
 همسا تباث نايك ةمث سيل . ريغتم هتاذ ناسنإلا نأ كلذ نم ممهآو كلذ

 ؛ ةئيبلا ساكعنا وه ناسنإلا . ةيرطف عفآود الو زئارغ كانه تسيل . ناسنإلا

 لحاإادلا ىسفنلا هنايك وه لب « هتاداعو هدئاقعو هميهافم ىق طقف سیل

 ةيعاهتجالاو ةيدرفلا هتاقالع . ريغتلل لباق هسفن نم ءرج لك .كلذك

 نآ نکمی ءیش لک . . ءیش لک . . ةرسألاو جاوزلاو ةيكلملاو . . ةيستجلإو
 مث نمو . . هتئیب عم هفیکت ةجرد الإ هب ساقي سایقم ءىش یآال سیلو . ربغتي

 . دوجوم ريغ تباثلا سایقملاف
*# #% # 

 ن لب « دعب تآده دق نوراد ةيرظن اهتثدحآ ىتلا ةفينعلا ةجولا نكت ملو

 . « ديورف 3 رهظ نيح اعادم رخأ تخلب دق نكت

 . نرق فت نم برقي اب نوراد دعب یآ . . ۱۸۵٦ ةنس دیورف دلو

 ارثأت رثأت دقف  هتيدوهيل هصالحخإ وآ هملعل هصالخإ ىدم نع رظنلا فرصبو

 لأعغ ف اه ای وق ادادتما عقاولا ف ناكو «‹ ناسنإلا ىلإ ةينيورادلا ةرظنلاب يبك

 . ليلحتلا سفنلا ملعو « ةيسفتلا ةساردلا

 ىتلا ةقلطلا ناسنإلا ةيناويح ساسأ ىلع ىرشبلا كولسلا رسقي ديورف ءاج
 نإ : لوقب ءاج . هزيعو هتعفر وأ تاسنإلا اذه < ةيناسنإل ١ اهيف لظ ال

 ىنعمب « ىناوهشلا ىسحلا ءاتعمب « صلاخلا ىناويحلا هاتعمي «ستحجلا»
 نايكل ليصآلا عفادلاو لوألا كرحملا وه « دلا رعاشمو دسحلا تاكرح

 . «مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنإلا باتك ىف 1 ديورف لصف ليصغتلاب رظنا (1)
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 . سنا نم عبان ءیش لکو ءیش لک وه سنجلا

 كرجيو ةيسنج ةذلب زربتيو لوبتيو . ةيسنج ةذلب همآ ىدث حضري لفطلا
 ىشنألا ةلفطلا طبترت اك ١ ىسنج روعشب همأب طبتريو . . ةيستج ةذلب هتالضع
 ةلاح ىف بألا وأ * مألا وحن ىسحلا روعشلا اذه لظيو « ىسنج روعشب اهيبأب

 ةدقص <« هتايح ىف لوألا ةدقعلا ثدحت ىتح لفطلا ومن عم ومتي 4 ىثألا

 نيب لفطلا عارص نم ًآشنت ىتلا ( ىثنألا ةلفطلا دنع ارتكلإ ةدقع وأ ) بيدوأ

 ق سكعلا وأ ١ مالا ىلع ةيستجلا بألا ةرطيس نيبو مالل ىسحجلا ىشعلا اذه

 سصلختي يث هبذعتو لفطلا سفن ق لمعت ةدقعلأ هذه لظتو ١ ىثآلإ ةلاس

 ةيصخشب سيلتلاو « ةهج نم تبكلأ قيرطب اهنم صلخبتي . . ام ةقيرطب اهم
 . ةيناث ةهج نم دلاولا

 -هروعش ال ف ۔ذخآی نیحیو <« همآ وحن یسنحجلا هروعش لفطلا تبکی نیحو
 هسفثب وتي ًادبيو « ىناسفنلا ومنلا ف ذخأي « هتيصخشب سيلتيو دلاولا ناکم

 نم اهصتمي ىتلا ىهأوثلاو رماوألا هسفن ىلع ضرفيو « ةيلحادلا هرعاشم تبك
 ةأشنب كلذ نعديورف ريعيو . هكولس ىف ايم ردت مكحتيو « هب طيحملا عمتجملا

 ةيلمع ديورف لوقيأيف ةيامعلا هله نكلو . ريمضلا ةأشن وأ « ايلعلا تاذلا د

 يسنجلا تبكلا نأل ” لقطلل ىناسفتلا جوضنلل اهموزل حم ىتح « ةرطخ

 ره ذإ ء ةيناسنإلا سغنلا ىف ةرأاض اثآ ثدحم ء ٠ بيدوأ» ةدقعل بحال

 لإ ىدؤتف « دويقلاو دودسلا اه يشنيو ةقفدحلا ةيويخلأ ةوقلأ قيرط ف فقي

 ف یرثبلا نايكلا رمدت « ةيبصع تابارطضأو ةيضرم ةدقعو ةيسفن تافارحنا

 .ةياهنلا

 |J AY ye Three contributions to the sexual theory ma Jاق )7)1

 . ۴ ریطحخ هتاذ یف وه یسفن دادعتسا نم ةریبک ةیسق ةرق لع ناسنإلا لسحب اذكمو»
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 هدحسو يدرفلا كولسلل سفت سيل ىرشبلا كولسلل ىسنملا رسغتلا اةهو

 ىتح ىرشيلا خيراتلا هدب ذنم اهلك ةيعامتجالا ةايلا روغ كلذك وه انإو
 اك « هلك عمتجملاو ةعايشاو ةرشعلاو ةليبقلاو ةرسألاو درفلا لمشي « مويلا
 طاشن لكو .. ةفسلفلاو ركفلاو نفلاو ديلاقتلاو قالحألاو نيدلا للمشي
 ةي رشيلا

 نأ ديرت ةباشلا ةيتفلا ناريثلا قلطنت رقبلا ملاع ىف هنإ : لاق دق توراد ناك

 ةيماح ةكرعم بشنتف . عيطقلا ىلع رطيسملا بألا ةرطيس اهعنمتف اهمآ ىلع وزنت
 ىتح مهيبأ دض مهلك ءانبأالا اهيف لتكتي خيشلا بآلاو ةيتغلا ناريثلا كلت نيب

 ءهسفتل مالا صلختسي نأ ديرب مهنم لک «مهنیب ایف نولتتقب مث . هولتقی

 ىلع ىلوتسي ىتف دحإو روث ىقبيو « اولزعتي وأ « ةكرعملا ف فاعضلا توميق
 . عيطقلا داق وه حبصيو مآلا

 ىلإ نإويخلا ماع نم اهلقني هنكلو « ةصقلا هذه نوراد نع لقني ديورف ءاجو
 ناك ىتلا ةسادقلا عزنيو « ناسنإلل ةيئإويخلا ةرظنلاب انلق اك ارثأتم ناسنإلا ملاع
 . ناوی ا ملاع نع هزیغو هدرفت لبق نم اهیلع اهیفضي

 اع ىف . رقبلا ملاع ىف ثدي ام لوألا ةيرشبلا ف ثدح هتإ : لوقي ءاج
 . ناريخإ

 بألا ةوطس نكلو « مهدلو ىتلا مهمآ وحن ةيسثج ةيغرب ءانبألا سحأ
 اوصلختيل مهيب لتق ىلع دالوألا رمآتف . ةفينحلا ةوهشلا هذه نم مهعنمت تناك

 . هيلع اورمآت ام دالوألا ذفنو . . مهمأب اورثأتسيو هتوطس نم
 روعشلا مهكلعو « مدنلاب اوسحآ ىتح كلذ نولعفي !وداك ام مهنكلو

 ةدابع تآدب كلذبو هولتق ىذلا مهيبأ ىركذ سيدقت ىلع !وممصف « ةئيطخاب
 . بألا
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 ةيلمع كلتو  ناويخلأ عإونأ ضعبب مهروعش ف بألا صخش جزتما مث
 كلذو ءاهلتق !وعنمو تاناويحلا هذه !وسدقف - ةيعيبط ابنإ ديورف لوقي ةيسفن
 ةنايدلا تأشن كليو  ءاركذ سيدقت ىف ةبغرو مهيبأ لتق نع يفكت

 .ةيمطرطلا

 لح تالراع یه كلذ دعب تءاج یتلا تاتایدلا لکو :  دی ورف لوقی مٹ

 ىوتسم بسحب فلت ىهو « ةميرجلاب ءانبالا ساسحإ » اهعاذ ةلكشللا

 لإ فدع ايم اهنكلو « اهقبطت ىتلا لئاسولاإو « اهيف ترهظ ىتلا ةراضحلا
 تآشن ىذلا ۲ بألا لتق * میظعلا ثدخلا سفت لعف در یهو « دحاو ءىش

 . ۸(" ةحارلل ةدحأو ةظح هود كنم ةيناسنإلل عدي ل ىذلاو ء ةراضحلا هنع

 . نيدلا نم اذه

 ىف ىتح ةوسقلا عباطب مست قالحألا نإ ٠ : اهنع لوقيف قالحإلا امأ

 ." « ةيداعلا ةيعيبطلا اهتجرد

 : نع ثدحتی ۸٩١ ص (٣ط8 ع٥ & 'اط٥ )1d باتک یقف ۃراضحل ا امآو

 . ٩ ةيسبا ةقاطلل رحلأ ومتلا نيبو ةراضحلا نيب مثاقلا ضراعتلا»

 “ اهثاصقتسا نع ةعيرسلا ةلوحلا هذه قيضت ىتلا اهلك ىرحألا هبتك فو

 مث هرظن ق ىسنجلا هلصأ ىلإ یرشبلا طاشنلا ناولآ نم نول لک عجرُب حوری
 وعنلا * هيمسي ام نيبو « اهلك ةيعأتجلالا تأميظنتلا : نيب ضراعتلا حرشي
 . « ةيسنملإ ةقاطلل رخل

 . خيراتلا ضرعتسن امنإ و ءازآلا شقانن ال انه نحنو

. 0f ye" Totem and Taboo” ql (1) 
. A^" ye "The Ego and the lû " باک (¥) 

 ) )۳بانك ليصفتلاب رظنا ١ «مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنإلا .
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 . ميشملا ىف رانلاك ترشتناو « اهلعف ةيتاعلا ةجوملا هذه تلعف دقو

 . ةيرشبلا ثارت لك ثولتو « ديلاقتلإو قالحألاو نيدلا مطحت ترشح
 یلخ لک نس نایرع . .. نایرع ۔ دیورف همسری ایک ۔ ناستاڑلا وه اذه

 ةيسما هتاروع ىفخت ىتلا سباللاو . فيظن روعش لك نمو نيد لك نمو
 ميقلا نم ةميق الو ةقيقح لثمي ال فئاز راتس اهلك « ةيوتعملاو ةيسفنلا هتاروعو
 ةقاطلل رحلا ومنلا * قوعت قئاوع اإ . تبك اهنإ . . . رابتعالاب ةريدجلا
 ةقيقاو « رابتعالاب ةريدلا ةديحولا ةقيقلاو . . . لالغأ اإ « ةيسجلا
 ىه ةقبقحلا هذه . . لوزي نأ ىغبني لطايو فئأز اهادع ام لك يتلا ةديحولا
 . نايرحعلا ناريحلا ىه . ستجلا

 تفقو دقف . .. لیق نم نوراد عم ثدح اب هیبش ءیش ثدح دقو
 ٠ _تفقو . . . فنع ىف هتمماهو « ديورف نم ةموصخلا فقوم رمألا لوأ ريهام ا
 ىف روغلا ةديعب نكت ل ىتلا * ةيديلقتلا * ةينيدلا اهتديقع فص ىف ام دح لإ
 ةيديلقتلا اهقالحخأ فص ىف تفقوو . . . ةيعاو ةديقع تناك الو « رمألا عقاو
 . ىعوو عانتقأ نع ساتلا اب نمؤي ةديقع ةقيقحلا ىف نكت مل ىتلا كلذك
 زتحتو ۽« ًاهسفن نع اهروصتت دب یتا ٩ ةيناستأإلا# ةروصلا بح ق ةدشب تفقوو

 ةراذق اهيلع ىفضيو « اهثوليو اهحرجيل ديور ءاج ىتلاو « زازتعا اميآ اهب
 . ناویسلا

 . ریخت كلذ دعب ريهاملا فقوم نكلو

 نوعسوي اروح ارو « اًتبشت ایہ اوٹہشت ڈک و ديورف ميلاعتةصاح بابشلا فقلت دقل
 . ہایتا لک یف اھتعقر

 ةدئاس تناك ىتلا ةينيدلا ديلاقتلا تمزت نم مه اًداقنإ ميلاعتلا هذه تتاك
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 كلذ نكلو « ةياعرلا لك ةيعرم نكت م ديلاقتلا هذه نأ حيحصو . . . لبق نم

 لاق اك _ ةلاحلا هذه لم ىف مهلا سيلف . سفنلا ىلع اهعقو نم ففي ال

 ءاهذغفني ال وآ ىعقاولا هكولس ىف نيدلا ميلاعت ناسئإلا ذغني نأ اًقداص ديورف

 رمألا ناب هل یحوت ام یدمو « هروعشال یف اہب ہساسحإ یدم وه مھملا انإو
 . باوص وأ ًاطحخ هيلع مدقي ىذا

 رظنت ءةتمزخع ةفينع ابوروأ ف لبق نم ةدئاسلا ةينيدلا ديلاقتلا تناك دقو

 مرتو « فيظنلا بلقلا اب ملي نأ زوج ال ةسند ةراذق هنآ ىلع ستحمل ىلإ

 رهطتلا ديري نم ىلع « ديحب نم ولو هس وأ « هتم برقلا وأ ٠ هنع ثيدحلا
 اريك اناج ةيسنحلا ةلكشملا لغشت ىذلإ - بابشلا دجو مش نمو . عافترالاو

 اًیوق اًدنسو ‹ اًقلطنمو هل اًسفنتم دیورف میلاعت یف دجو - هریکفتو هروعش نم
 هتمصو هنع وحمب اًدنس . ديلاقتلاو قالحألاو نيدلا طخض مواقي وهو هدنسي

 الدب هيطعتو . لخادلا نم هسفن اهب ههجاوتو عمتجملا ا هجاوپ یتلا٤ ةثيطفا»
 . حافكلاو قالطنالاو ررحتلاو ةأرللأ راعش : اًيرغم اًباذج رحآ اراعش اهتم

 ةحناس ةديدج ةصرف <« باشلا ريغو بابشلا نم « ريهايجلا تدجو اک
 زتهب مويلا حبصأف لبق نم ااش ناك ىذا ءانبلا اياقب نم بناج مدمل
 لوغلا نم قاتعنالل ةصرف . . ةمكحتملا ةرطيسملا « ةسينكلا# ءانب « حجرأتيو

 ةحرفلاب مهسفتأ ةليحد ىف نوسحجب ىذلاإو « لبق نم مهددهتي ناك ىذلا

 نإ ء ةيناسنإلا ىوعد ناطيشلا ليبس ىف بهذتلو . حارا هتنخثأ املك ةتماشلا

 ناك نإ يرشبلا راعشلا يه « ةيناويلا ١ نكتلو . قبيضتلا ًاهبسسصيس ناك

 . دريقلأ نم تلفتلا ًاهصسصيس

 . « ةيرشبلا ةعيبطلل» ىعقاولا مهفلا هنأب اذه ىمسو

# HF 
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 تادايعلاو ةيسقنلا ثوحبلا نادم ىلع ديورف ريغت رصتقي ملو
 كلذ . ةايلا ملع ثاحبأ ىلع لبق نم نوراد ريثأت رصعقي مل اك «ةيجولكيسلا

 يعم اريوصت ىطعأو « ثحبلاو ملعلا * ةرتاد زواج دق عقارلا ىف هتم الك ن
 ۔ هثيدأمو ناسنإلا ةيناويح ساس ىلع اتاق ٤ ناسنإال»

 قالعألاو نيدلا ىلع روطقلا ةيرظنو ةيتيورادلا راكفألا تكسعنا اكو

 لب ء اجاذ رئاودلا ىلع ةيسنملا ديورف راكفأ تسكحنإ كلذكف « ديلاقعلاو

 اسم ديلاقتلاو قالحألا سعت األ اباعش ىف الغلغتو اهيف یثأت دشأ تاک
 . روذحما نم اهعيلقت ىلإ یعست لب « ارشاہم

 بهإاذم ريكفتلاو بدالاو نقلا ف بهاذع ديورف رثإ ىلع ترهظ دقل
 « دحوألا اهرصتعو ةيرشبلا ةايفلا روح هنآ ىلع سخا ضرع لإ اهلك ىعست

 ةيرشبلل ىخبني ال ضخس انآ ىلع ديلاقتلاو قالحآلا دويق ريوصت ىلإ ىعست اہک
 لودعلا ىغبني مث نمو . هسفن ةليخد ىف دحآ هب نمؤي ال ءاير وآ « هلوازت نأ
 . نايرعلا ناوي ا ةحارص ىلإ . عقاولا ةحارص ىلإ هنع

 اهلك ةدنجت ةفاحصو ىقيسومو روصو راعشأو تايحرسمو صصق ترهظو

 راتسألا فشكو « هيلع راونألا طيلستو « هميسجتو « هزاربإل ةدنج . سنجلل
 . رونلا حضو قو ةينالع هتسرامع ىلع ثحلاو « هنم لجخلا ةلازإو « هنع

 مآ سيل نايدألا اهتمسر ىتلا ٩ ةيعرشلا * هدودح ريغ ىف سدح ا ةسراغو
 دج ىذلأا نكلو ةيئاسنإلا ةعايملا تدجو ذنم دجو دقف « ةيرشبلا ىلع اًديدج

 قشتست ال ىتلا ةبناويلاو لجخ ال ىتلا ةينلعلا ىلإ ةوعدلا وه« ديورف رثإ ىلع
 هيتأي نم هيتأي ناكو « لبق نم اًيعرش نكي م ام ىلع « ةيعرشلا » ةفص ءاقضإو
 . نريعلا نع ةيقحح فو رذح ىلع

 ‹ سنا نع ةباتكلا ف ٩ سنرول . ه - د + لاما نم ءابدآ صصختو
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 ىف ةقئافلاةيتفلا ةعاربلا لالغتساو « هقئاقدب ههابتنا لغشو « هب ئراقلا ذيذلتو

 وه هنأ ىلع ناسنإلا نايك ىف لحادلا ناويحلا ريوصتو « دسحلا ةيضقل ةوعدلا
 . لیطابآ هادع ام لکو هدحو وه . قحا! ناسنإلا

 ىذلاإ باللا « تحبلا «ىسنجا# باللا امأ . . « داخا» بذدآلا ىق اذه

 . . ةداعإلاو ليصفتلاو ةداعإلاو ليصقتلاب شإرفلا ةظل فصو همه لك ناك

 ةرثكلا ف لبق نم هل ليثم ال فينع للكشب هلك ماعلا ءاجرأ ىف رشتنا دقف

 . ةديازتملا احأيناكمإو ةعابطلا ومن كلذ ىلع دعاسو ء راشتئإلاو

 < اهصيصفتو ء ستجلا توثشل ةوعدلا ىف ةلعاك ةفاحص تصصختو

 فيخسلا هضرعتو نيدلآ بناج نم . بناولا ىتش نم اهتم لاعمو « اهترولبو
 قيرط ىف فقت يتلا ةفيخسلا ديلاقتلا بناج نمو . ةرم ىرشبلا ٩ عقاولا » عم

 إل (يف اهلحندتو قالحأالا بناج نمو « ةرم ! ةيسجلا ةقاطلل رملا ومنا »

 سصصق بئاج نمو « ةرم لمعلاو ساسحإلا ةيرح نم هيف لححدتلا ىخبني
 تكنلا بناج نمو ةرم ةيراعلا روصلا بئاج نمو . ةرم ةريثلا سنجلا
 ءةرم ةيعاتجلالا لكاشملاو ةيفطاعلا لكاشملاأ ضرع بناج نمو . ةرم ةيسنجلا
 « سباللا * قزمي نآ ديري صخش هيلإ سسدتي نآ نکمی بئاج لک نسو

 راهنلا حضو ف هضرعيو « هتاءوس ناسنإلا اب ىرادي ىتلا ةيونعخلاو ةيسحلا
 . نایرع

 فونص ىتشب هتع ريبعتلاو سنجلا ةراثإ ىف ةلماك ىثيسوم تصصخو
 نامأك اًيزات خص هنع رعت . صقرلإو ءالغلا ةبحاصمب وأ اهدحو ؛سيعتلآ

 ةرهأظ ةيسح- تاجو وأ < صقرلا نالأ ضحك اعراف اًعافدنا وأ « زاحجلا

 . رعآلا اهضعبك

 سنجلا حرأسم امآ . « ةفيظنلا * ةيدنألإو « ةيقارلا * حراسملا ق هلك اذحو
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 لإ جاتحت ال ىقيسومل او صقرلاو ءانغلا نم ناولأف ةتحبلا ةيئإويملا ةيدنأو تحبلا

 .ری وت

 ةييدقلأ ةينانويلا ةقيرطلا ىلع ال . . دسجلا « ةسأردل» نونف تصصختو

 ةقيرط لع انإو 4 مسا ىف ١ لاما نع تحت اهتيثوو اهلل عم تناك ىتلا

 ‹ نايرع نويعلل هفشكتو دسمجلا ف سخا ضرعت ىتلا ةقيرطلا . . ٩ ديورف#

 . تاسنإلا ف ةقيقحخل ا هنآل
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 . ةمعاقلا ةب رضلاك تناكف . . اديسلا تءاج هلک كلذ قوشو

 ًارقت ال يتلا ريهاےخا . ٠ ريهالا ٠ نف اهدلوم ذنم انيسلا تفاك دقل

 ءاثغلا ةبحاصمب صقرلا ةصرف اه حاتت الو حرسملا دوقن دبع الو بدألا

 هذه .. ٩ تاحوللا ١ ةدهأشمو مسارلا لع ددرتلا ةصرف دج الو ىقيسوملاو

 . نونج بفخش ىف اهيلإ بهذتو [نيسلا مهفت ريالا

 ةئولم ثتادلوق ۽ < ديورف # رصع ىف مليقلاو |نيسلل ىملعلا دلوملا عاج دقو

 اليلقو ةركف لمحت مالفآ نم ءىش لكك ۔ تجردت دقف كلذ عمو . سناب

 ال مالفآ لإ « ةركفلا نم دايلقو سنجل ا لمح اهمظعم مالفأ ىلإ « سنحلا نم
 . ضأرعتسالا مالفأك _ سنجل ا الإ لمحت

 مقاولا ف ىهف . ريهاجلل ةنتف _ ةذفلا ةينفلا امعايناكمإب  انيسلا تئاكو

 عقاوب هرهظم ىف ءىش هبشآ - اًتیدح مسجملا ۔ روصلا قطانلا طيرشلا لعبت
 ,ةايخأ
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 اهقبس ام لك نم فنعأ ديلاقتلاو قالحألا لح ىف انيسلا رثآ ناك مث نمو

 مسجملا ىسنجلا « عقاولا ١ لمحت اهنأل . . نونفو ةعاذإو ةفاحص نم

 . رثأتلا ةديدش ىودعلا ةعيرس ةبالح ةروسعب هصضرعتو

 ىلإ ء ةيستحلا ةصقلا ىلإ ٠ ىسعلا حرسملا ىلإ ةيسحلا اتيسلا تفيضأ اذإف

 ىلإ « ةيراعلا « راكفألإ ۶ لإ « ةيراعلا ةفاحصلا ىلإ « ةيسحلا ىقيسوملا

 هل اسا تآشن دقف . . ديئاقتلاو قالتالاو نيدلا ميطحتل ةرهاخللإ تإوعدلا

 نإويحلا ةيرعت ىف ةضأضغ ىرت الو « سنجل ا ةقيقح- ريغ ةقيقحمب اهسفن ىف نمؤت
 كولسلإو رعاشلأ ف ةيرعن « ةيوتعمو ةيسح ةيرعت ء ناستإلا ىف نماكلا

 ةشخإو ةيشْلأ ىف < ةكرخا فو طفلا ىف ةيرعت ء عراشلا فو تيبلا ىف ةيرعت
 . نايرع ناوبح- . . ةرظنلاو
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 ابوروأ ىف ةيعاتصلا ةروثلا تناك < هدعب ايفو « هئانثآ فو « كلذ ليبقو

 . ديلاقتلأو قالخألا مده ىف اهلمع لمعت

 ١:۸۳١ و۱۷۹۰ نیب ام ةرتفلاب ۔ ایج رات ہ۔ ارۃلجنا ف ةیعادصلا ةروثلا ددحت

 ىلإ ةيوديلا ةلالا نم لرحتلا ىلع لذي ۲ ىحالطصا ۶ دید درج اذه نکلر

 ةروثلا (هثدحأ ناعللا ةيسغنلا ةكرملإو ةيعأتجالا ةكرأ امأ . ةيراخببلا ةلآلا

 انوكت نأ ىرحألا ىلب ٠ ۱۸۴۰ ةنس دنع لاح ا ةعيبطب افقت ملف <« ةيعانصلا

 1 دادتشالا یف اتآدب دق فیدنع

 تلظو « دهعلا كلذ نع ةرخأتم ةيعانصلا ةروئلا تأدب ابوروآ ةيقب ىو
 ليح ىتح « رهظملا ىف ةباشتم ء رحأ رثإ دلب ىف ةقحالحلا اهجاومأ رشنت
 ريسفتلا هلوقي ام كلذل ًاوقدصو « ةقفاوتم ةقواستم « ةعاع ةرهاظ اأ ساتلل

 أ خيراتلل ىدالا

 ارا



 اذه لظو . عاطقإلا لظ ىف شيعت ىطسولا روصعلا ىف ابوروأ تتناك

 ىتح « ةملظملا روصعلا ىف اهلك ابوروآ فتكا ىذلا مالظلا عم ميغ عاطقإلا

 . ءايحإلا ةكرحو ةضهنلا رصع ىف قيفت تآدب

 نوبربي اوذخأو « ءاقزألا نيحالقلا ةروث تماق نيح مطحتي عاطقإلا ًادبو

 نركلمي الو « اهتحرابم نوكلمي ال < اهيلإ نيديقم اوناك يتلا ضرألا نم
 ريغ وأ ةيقارلا ةيمدآلا تاس نم ةدحاو ةمس نوكلمي الو « اهيف مهتيرح

 شيعي یکل ۔۔ ناویخا مرکآ ابر وآ . ءاوس تاناویحلاو دیبعلا ناک دقف . ةيقارلا
 ! ديبعلا مرکی نأ نود لمعیو

 ىلإ تلوحت نيح الإ [عساح يخت ريغتي مل ابوروآ ف ةايحلا هجو نكلو
 , ةعانصلا

 ‹ مهتيدوبع نم مهوقلطي نأ  نيحالفلا ةروث ءازإ - كاللا رطضا لبق نمف

 . ںیبک ریخت نود مہتایح تلظو ضزألا یف نولمعی كلذ عم اولظ مهنكلو
 ‹ قرلا « رهظم » ريغت . ليلقلا الإ مهسفنأ نم اوريخي مل - عقاولا ف - مبغأل
 . سوقنلا لخاد یف هتقیقح تلظو

 ىف لقألا ىلع .. هساسآ نم عضولا ريغت دقف ةعانصلا تأشن نيح ام
 ٩ رولا رهاظ

 ةنيدملا ف نكي لو . . لاهعلا لإ تجاتحاو « ةنيدلآ ىف ةعانصلا تأشن

 نم اهتجاح « دروتست » نأ دبال ناكف « ةثشاتلا ةعاتصلا ةجاح ىذخي ام ًداصأ
 ۔ فيرا

 لالا سأرل ةيدوبع لإ سضرأالل ةيدوبع نم هتلقتنا دق عقارلا ف ةيدوبعتأ نإ ةيعويشلآ لوقت ( 1
 . ررحتت م اهنكلو
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 . عاطقإلا ةقبر نم هتاذ تقولا ىف عرتنلا . ضرألا نم عزتنملا ىفيرلا ءاجو
 ‹ ةيعبتلا لالغآ نم اّنمآ ء ٤ ديسلا » طوس نم اتمآ ةنيدملا ىق هلجر عضي ءاج

 . لقألا لع تقولا نم ةرتفل_ سحأو . لأم الب دهجلاو « ةرمث الب دكلا ءانعو
 !“ قاتعنالا ةذلو ةيرحلا معطب

 نم ررحتلا وه ةنيدملا ملاعو . ةيدوبعلاو ةيعبتلاو لذا وه فيرلا ماع
 ٍ . لالغألإ

 فيرلا ةايح ق نإ : مش لوقي « یقطنم * طباض لاعلا سوشن یف نکی ملو
 ىف مه حلصت ةيماس « دئاقع » وأ « مهحم اهوذخأي نأ نسحب ةليمج « ىناعم»

 وأ « ةيرقلا نوكرتي مهو اهوكرتي نأ نسحب ال « ةيرشب طبإور * وأ « ةنيدملا
 . ليلذلا مادعنالاإو ةيدوبعلاو قرلا نوقلي مهو مهروهظ ءارو اهوقلي

 امو حلصي أم مه زرفي ١ ىقطنلا ١ طباضلا اذه مهسوفن ف نكي م ! الك

 ةا دلومب سحتل = ءیش لک مطحتو اهءارو ءیش لک یفلت نآ

 . ة ديس

 ىقب دق ناك اذا . . نازيلاب تکسمأو < قطنلا لإ تمکتحا اآ بو

 ةمثاسلا نم لذأ كانه ىهو « هتود حفانتو هيلع ظفات قحا ريخ نم ادل

 ؟ نإويحلإ نم آندو

 نم عشبأ لوغل ةسيرف !وعقو مآ لايحلا دجو أم ناعرسف « ةايوط ساسحلإلا اذه مدي ل( 1)
 «مهتامد ىف رست ٹناک ررحتلا ف ةبغرلاو عإرصلا ةعرن نزف كلذ عمو . ضرألا وغ
 . عاضوألا ریخت یف تورث يتلا ىع ةعرنلا هغو
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 نم نيقتعنم ةنيدملا ف لايعلا ىيحيلو . . ميححجلا ىلإ ةيرقلا بهذتلف ! الك

 ! دويقلآ لك . . دويقلا

 . ساسألا ىه هذه وآ . . ةدحاو هذه

 ةدحإو ةيرق نم اوئاك ول ىتحو . ةقرفتم ىرق نم . . ىدارف لامعا ءاجو
 . كرتشم لغاش الو دحأو نكس الو دحاو لمع مهطيري ال تاتشآ مهف

 . نآلا یش

 وأ مدلا ةبارق ىه « ةيقيقح ىبرق ىوذ اوناکو « نیفراحتم اوناک فیرلا یف
 . راوخاو ةفرعملا ةبارق لقأالا ف وأ . . بسنلا ةبارق

 . توفراعتم الو ءابرقأ ال . تاتش ةنيدملا ف مهنكلو

 تعطقنا دق لبق نم هطبرت تناك ىتلا طباورلا نأ مهتم درف لك سحأو

 ىف ةديقع ال - اهيلع ظفامو ةيرقلا ىف اه عضخي ناك ىتلا ديلاقتلاو . ةأجف

 ىذلا اذتمف . رربمأه دعي من ديلاقتلا هذه _ نيرحلآلا نم الج امنإو ء بلاغخلا
 ؟ ديلاقتلا ةفلاخ ىلع هسا وأ ؟ هرمأب متي وأ ؟ هفرعب انه

 ! بأسح- انه اه سيلف . . تلفنیلف

 . . ةلحأو هدهو

 . جاوز الو ةرسأ الب رمألا لوأ ق مهدحو لاهحلا ءاجو

 ذحأي ثيحب ةظحللا هذه ىتح- ةنومآم ةنيدملا ىف ةيشيعلا لاوحلالا نكت م
 دق ‹« رطاخملاب ةغوفع ةديدج ةبرجت ىهف . ةنيدملا ىلإ اب حرتيو هترسأ لمعلا
 رقتست نيج هترسأ هعبتتلو 4 هدحو لماعلا رقاسي نأ ردجألاف ۰ قف دقو حلغت

 . رومالا
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 لو عناصملا ف لمعلا قيطي ناك اف . بابشلا نس ف بلاخلا ف _ هدحو

 . ءادشألإ الإ نولبقي عناصملا باحصأ ناك امو ‹ ءادشألا الإ رمألا

 « ريمضلا ةو نيدلأو قل اف . زجإوح الب - بابشلا نس ىف  هدحو

 كلذ دجج ن ةنيدملا فو . ةنيدملا ىلإ اهنم تلغنا موي ةيرقلا ف اهكرت ديلاقلاو

 . نيرحنآلا نم ءايحلإ عدإر ٠ فيرلا ىف دوجوملا عدارلا
 . تايرغملا هلوحو .. زجاوح الب ۔۔ باہشلا نس یف ۔ ہدحو

 . اتيح اًمفشكنمو « اًيح تتسم . ءاغبلا دجوي - مدقلا ذنم - ةنيدملا ىفف

 . كانه ائاد هنكلو

 ىف نوسمغني  ةرسألا نع اًديعب ىسنجلا هلطعت ةرتف ف - بابشلا قلطناو
 ٠ تارهشلا رذاقم

 . ةداع تحبيصأ مث . . ةرورض انآ رمألا وأ ىف لابعلا سحأو

 ىف مهب قحلتل مهرس ىلإ اولسرإو « كلذ دعب مهعايح ىلإ اونامطا نيحو

 ىلع كئذ ضقب م « ديدحلا نطولا ف ةديدج- اًرسآ مه اوأشنأ وأ « ةنيدلا
 اهف تآر ىتلا ةديدحل ا لايجألل ةمئاق تلظ لب « لبق نم تناك يتلا ةورضلا

 . تاعبت ريغب سجا ةآطو نم صلختلل ةلهس ةقيرط
 عيب ىلإ ةيدرفلا ٠ ةقادصلا» لوأ نم « ةفلتخملا هروصب « ءاغبلا حيصأو

 ىتلا ديلاقتلا . ةنيدملا ىف ةديدجلا ديلاقتلا وه حبصأ . . بغار لكل دسحلا

 . نوناقلا اهيممغو ةياعرلا اه لذبت

 . لایا ف شیعی الو عقاولا عم یشمتی یذلا روطتلا هثأب اذه یمسو

 اذه دنع قالحألا لحو طبإورلا كيكفت ىف ةيعانصلا ةروثلا ريثأت بفقي ملو

 ..دحلا
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 ىلع نوروثي - ةنيدلا ىلإ مهمدقمب لبق نم اوجهتبا نيذلا  لامعلا ادب دقف

 لمعلا ف مهنولغشيف « لالغتسا عشبأ مينولختسي نيذلا عناصلا باحصأ
 روجأب « اتايحآ ةعاسةرشع عبر وآ ةعاس ةرشع ىتلثا وأ تاعاس رشع قهرملا

 . تاعبت نم لماعلا ىلع (ب ىفت الو ‹ ةميركلآ ةايحلل ىفكت ال ةليتض

 سفت . ءاسنلا ليغشتب لامعلا ةدياكم ىلإ عناصملا باحصأ اب كلذ دنع

 . لق روجأب لمعلا تاعاس

 . ةيبوروألا ةايلا ىف نيميظع نيثدح ءاسلا ليغشت ثدحآو

 «مالاو ةجوزلا « ةأرملا هكسمت لبق نم تناك ىذلا ةرسألا طابر كف : الوأف

 هطويخ عمجج ام اهتفطاعو اهتيويحو اهتثونأو اهدوجو نم أاهيلع ىفضتو
 ىتلا ةعشيلا فورظلا كلت فو - ةلماعلا ةأرلاف . ىجا نايكلا ةفص هيطعيو

 ايش اهتيب حنت نأ عيطتست نكت إل - ىلا دهجلا لكو ىلا تقولا لك ذحخأت
 . هيلإ تنحو كلذ تدارأ ولو « ةياعرلا نم

 . ةرثك لمأوعأل ةآرملا قالحخأ دسفأ : اًيناثو

 اقرفح اهيطعي وأ اًرابتعا ةأرملا حتمي لبق نم نكي رل ىبوروألا ماظنلاق
 . ةيداصتقا وأ ؟ةيندم#

 وآ ‹ ایآر یدبق نآ اھ نکی ملو . ملعتت نآ اه نکی ملو . كلمت نآ اھ نکی م
 ‹ لكأملا لإ ةجاحل ا اهوشنم ةيعبت . . لجرلل ابات المح تتاك . رمأ ف كراشت

 رعاشملاب لفحت ال ةيعبق . ةكراشم ال ةيعيت . سنملأو ٠ نكسمللاو «سبلملاو

 مزتلت تناك ةيعبتلا هذه لظ فو . نييمدآلا نايكل اابتعا ميقت الو ةيناستإلا
 ىف ةيعاو ةيح ةديقع نع ال - لجرلا ىآ - عمتجملا اهضرقي ىتلا «لئاضفلاب»

 . ديلقت نع انإو بلاغلا
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 . رانإ دق زجاخلا نآ تسحأ « بسکت تراصو ةأرملا تلغتشا الف

 ؟ مولا اهدتع لجرلل ءىش یآ

 ؟ اهدبعتسپ ءىش یابو

 . ةيعبتلا نم صلختتو « ًاهسفنب ًاهشيع بسكت اإ ؟ لالا لإ ةجاحل اب

 اهسفت حنمتس . اهسفنب اهذحأثس اهنكلو . . معن" سدجلا ىلإ ةجالا

 . دیرت نل اهرایتحاب

 يآ < یسنجلا ٩ ررحتلا » و یداصتقالا ررحتلا اهسح ىف بحاصت كلذكو

 ررحتلاب اهتوشن ف. تسحأو « ديلاقتلاو قالحألاو نيدلا دويق نم تالفنالا
 . ديدج فلذك رصن ىس! للحتلا نأ _ لوألا

 . لالغألا نم ةأرلا ررح ىذلإ « روطتلا » هنآب اذه ىمسو
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 . . قيرطلا ىف اهفداص ام مطحت ةيعانصلا ةروثلا تضمو

 ةينب ف ترثآ یتلا اھدحو یھ قبس ایف اهانفصو یتلا فورظلا نکت ملو

 ةقبط ءوشن كلذكو . ةرثك ةيسايس تاروطت لالا لاظم تثدحأ دقف

 زقحتتو اظلاب رعشتو ةنيدملا ف شيحت ةموكحلإو عناصملا ىفظوم نم ةطسوتم
 . ناطلسلل

 بلطتو لالغألا نم رفنت  اهفورظو اهعضو مكحب - كلتو ةفثاطلا هذه

 . ميطحتلا
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 اميصأ نم وأ ةلودلا نم ءاوس < اهيلع ةعقاولا ةرطيسلا مطحت نأ ديرت
 . نيلوملاو عناصملا

 . دیدج نایکب . ررحت دعب ررحتب . ةديدج قوقحب رفظت نأ ديرت

 ال نوكي نأ نود - لمعلا تاعبت ایج تاعبتلا اھیلع نأ سحت تناک دقل

 ةررصقم تناك ىلإ مكملا دعاقم لوي دحاو اهنم سيلف . قوقحلا نم لباقم

 يذلا نائربلآ یف تدوص اغ سیلو . ني نييئاسآرلا نم مهٹرو نمو ءالبلا ةقبط ىلع

 قح اه نكي ل اک . نایحألا نم ربثک یف عارتقالا ىح اه سیل لب « عرشی
 هجو ف اہ یوقتتو « اهلاصم نع اہ رعت یتلا تاداحتالإو تاباقنلا نیوکت

 اه لفكت تناك الو . بارضالاةيرحو اهر نع ريبعتلا ةيرحو ةياطخلا ةيرحو

 تاناپضو قيقحستلا تاناےضو مابشالا تانا ةيذيلا ةطل سلا اهيقعتت نيح-

 . فيفنتلا تاناضو ةمكاحلا

 . قوقحلا هذه صالختسال اًقينع مهعارص ناك كلذل

 ديسلل ةيغاطلا ةرطيسلا نم ررحتأ « ملظلا نم ررجتأ انآ : لوقي ىذلا ىقطنملا
 ناسنإلا حبصي ىتلا ء ةيرشبلل ةمزاللا دويقلا ىلع ىقباأس ىتكلو . ةلودلا وأ
 لع یقبأس . ا اللا لس اس . ةديقعلا ىلع ىقبآاس . ناويلاك اہنودب

 عناصملا باحصأ الو ةلودلا عم عارصلا نم !#زج تسيل األ . ديلاقتلا
 . ةيناسنإلا ىلع ارتا تسلو ملظلا ىلع رئاث انآ . لارمألا سوءرو

 لع اتاق ناك ىذلا عارصلا ةبلح ىف ىقطنلا طباضلا اذه دجوي ال ! الك



 . قالحألاو لتملاب اه ةلص ال ةتحب ةيضرأ ميق ىلعو شيعلا ةمقل

 نأ _ لصفقلا اذه ىق اهددصب نحن ىتلا رظنلا ةهجو نم ۔ كلذ نم مهأو

 ىف اهلك ةيلاسأرلا ةفسلفلا روحو « ررحتلا لإ ملطتي ىذلا عارصلا اذه روع

 يغب ءاشي ام حنصي نأ ف هقحو « ةرطيسلا نم ٠ درقلا رعت * ناك رصعلا كلذ

 . جیرحت

 - مه ۔ نوری ایف محارمآ سوءر لالختسا یف مھقحب نودانی نویلاسآرلا ناک

 هعد "اعود "۴٣٤ ةررهشملا مهتملكو . باوصلا هئأإو حلاصلا هنأ

 ىداني بعشلا ناكو . هلك مههاجتا نع ربحت ( ءاشيام) عنصي هعد وأ « لمعي

 كلسيو ءاشي ام ءازالأ نم ىري نآ ق هقحو « ءاشي اک فرصتلا یف هقحب

 جيرحتلا قح دحأل نوكي نآ نود ىأرلا اذه نع ريبعتلل اهاري ىتلا قيرطلا

 . دیرپ امت هعنم وأ هيلع

 مدع ةيرحو « داملإلا ةيرحب هب اودأت ايف س ٤ نورکفلا ١ یدان مٿ نمو

 . ديلاقتلا ميطحت ةيرحو « قلخب قلخشلا

 ءدريقلا نم لماكلا ررحتلا هجي هقيرط ضف ىسايسلا ررحتلا ىضمو
 , خيراتلل ىدالا ريسفتلاو «؟ديورغ# و «نوراد * ءاعد هتاذ تقولا ىف هيف خقني

 . ةيبوروألا ةراضحلل ديدخلا دلوملا هنأب اذه ىمسو

 . ۱4١1٤ ةدس لوألا ةيلاعلا برا تماق نيس كلذك رومآلا تناكو

 هيف تثدحأو < راإودلا هبشي اب هلك ماعلا تباصأ ةفينع ةزه برخ ا تناك
 . ميهافلا نم يثكو ميقلأ نم ايثك تري « ةطباهو ةدعاص تابلقت

 دج « اهدحعب امو « اهلبق امو <« ةةفلأ هذه ضرعتسي ىذلا نإغ كلذ عمو
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 نل وديت ثيحب اهميخضتو ةروطتملا ىوقلا عيمجت نم رثكأ عتصت ل برحلا نأ

 . ناديلا ىف نكت مل ةديدج ىوق اك ةاجف اهيلإ رظني

 ةرشعب لقألا ىلع ردقي ام لحق طخ اهربكأو برا جئاتن عظفآ نم ناك
 تاراخلا مهتلتق نم ريغ « لاتقلا ناديم ىف اكيرمأو ابوروآ نم باش نیيالم

 . لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا نم ندا ىف ةي وحلا

 . . ةريطخلا جئاتتلا نم ةعومج كلذ نم جتنو

 امإ . . لئاع الب برخلا ةياهن ىف اهسفن تدجو دق رسألا نم نييالم نإف

 دقف وأ < لمعلا نع هزجحت ةجردب هوش وآ « برحلا یف لتق دق اهلئاع نآل

 تازاغلاو ء ةماسلا تازاغلاو قداأنخلا ق ةمئادلا ةا لعفب هباصعأو هلقع

 . الهلل مئادلا حقوتلاو « ةرصذملا

 . ةحأن نماد

 | لمعلا ىلع نيرداق بابشلا نم اوجرخ نيذلا نإف ىرحأ ةيحان نمو

 نامر ةا نإف . ةرسآ اولفكيو اوجوزتي نأل دادعتسا ىلع مهلك اونوکي

 مهسوفن ف كرتت رل « برحلا ءانثأ ف ةلماك تاونس عير اهوشاع ىتلا ةعينشلا

 نيموهنم اوجرخ دقل . نيرحكلا ليبس ىف حدكلاو تاعبتلا لمحتل ةحسف

 نأ نوديري . جهابلإو رمخلإو ءاستلا نوديري . ةايحللاب عاتمتسالا نوديري

 وأ « ةفهاللا ةبغرلل بيجتست ةقيدص ةأرلاب سأب الف . قوهلملا راعسلا اوغفطي

 دويقلا اهيف لثمتت دلو مآو ةجوز اهب اًبحرم ال نكلو . دوقنلاب ىرتشي اڌسج
 . تاعبتلإو بعاتلاو

 ةقاط مزلتسي ناک برا هتثدحأ ىذلإ عيظفلا رامدلا نإف ةيناث ةيحاأن نمو
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 ريمعتلا ةكر اًيفاك لاجرلا نم ىقيت نم نكي ملو ‹« ضيوعتلل ةلئاه ةيجاتنإ
 . ناكم للك ىف ةبولطملا ةلماشلا

 قو قوسلا ىف لمعت نآ ةآرلا ىلع بجي : دحإو ءىش ىلع نارمألا یقتلاو
 نمو یھ اّعوج تکلھ الإ و . . لمعت نآ نکمی ناکم یف ‹ مجنملاو عتصلا

 ۔ لوعت

 لزنتو ء اًخوث ةرقتسملا لزنلا ةايح كرتت نأ ةيضار وآ ةهراك _ ةآرلا ترطضاو
 . ريج الو مح ري ال یذلا بعاصتا كرتعلا لإ

 نأ تدارأ اذإ اهقالخآ نع لزاتتت نآ .۔ ةيضأر وأ ةهرأاك - كلذك ترطضاإو

 شيرمتلاو سيردتلاك اهتعيبطب ةيوسئلا لامعألا ريغ ىف تناك دقل

 ىف ةبغرلا ةخبص . . اهتغيصب برخ ا مهتخيص دق لاجرب ىقتلت - . . ديلوتلاو
 ¢ اهقالخأب ظضحت نأ تدارأو اهسفن لذيت مل نإق . بيرقلا للهسلا عاتملا

 باوبآف تباجتساو تیضر إو . ریسع ءىش لکو ةدصوم باوبآ اهمامأف

 . . ریسي ءىش لکو ةحوتفم
 نكي أ . . ةلاح لك ف كلذك رمألا نوكي نآ ىرورضلا نم نكي ل هنآ ىلع

 ىه انإو . لمع ىلع لصحتت اهقالخآ لذب ىلع ةأرملا هركت نآ ىرورضلا نم

 . رخآ لماعب ةعوفدم تناك امتاذ
 ةعوجو ةنيزلا ةعوج الو اههجإوت ىتلا ىه اهدحو ماعطلا ةعوج نكت م

 . ساب اللا
 . سنجلا ةعوج كلذك هجإوت تناك لي

 ىف اًعينش الالمخا اوثدحأ دق بابشلا نم اولتق نيذلا ةرشعلا نيالا نإ
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 هل تالا نم نيياام تدجو مهلباقم ىفف <« لاجرلا ىلإ ءاسنلا ةيست

 لباقم ال هنأل « لاجرلا نم اًيح ىقب نم لك جوزت ولو اًجوز ندج نآ نعطتسي
 اجار 4 جوزتي نأ لاجرلا نم ديري نل حمسي ماظنالو ددعلا ثيح- نم نه

 حمسي - ةيمسر ةفصبو . هتاذ ماظنلا اذه ناك نإو « ةدحاو نم رثكأب « اًيعرش

 عقي ملو رصاق ريغ تماد ام 4 ةيعرش» ريغ ةرشاأعم ةدحاو نم رثكأ ةرشاعمي

 ! هارک]إ اهیلع

 ؟ ةفيظنلا ةيعرشلا ةيعيبطلا ةيسح-ا اهتجاح- ةاتف لك دجت بفيكق

 ذخآت نآ الإ ؟ عنصت ءىش یف اکالم وأ ةسيدق ةاتفلا هذه نكت ا امو

 ةبهتنم ةسلحخ وأ - ةينوناق تناك نإو - ةيعرش ريغ ةقالع ىف سنحجلا نم اهييصن
 ىلا یھ اهرظن یف دیٹاقتلا تناك اهقیرط یف دیلاقتلا تفقو اذإف ؟ مالظلا یف

 . لوزت نأ یغبنپ یتلا یهو ‹ مطحت نأ یخبنپ
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 تلغشف ةأرلا اهيناعت ىتلا ةحلملا ةجاخا ةصرف تاكرشلاو عناصملا تزهتتإو

 سفنو لمعلا سفتب نمقي نك نإو « لاجرلا روجأ نم لقأ روجأب ءاسنلا
 . تاعاسلا نم ردقلا

 تدجو دقف كلذ عمو . ريمض الو ةلادع الو قطنم اهرربي ال ةسحخ تناكو

 . نوكي نأ ىغبني ىذلا یعیبطلا ءىشلا اأک ترمتساو

 . " روجألا ىف ةاواسملا ةيضق . . ةيضق ةأرملل تحسبصأو

 اهنكلو . . ةيعانصلا ةروثلا مم تآدب ةميدق اياعأرص لكو اهبلاطم لكب ةيضقلا هذه ()

 . اهلعب امو برا تاوتس یف ةدح ثنداز
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 ىف ناك هنکلو . ةيعانصلا ةررثلا ذنم « يدق ةآرملل ةبسنلاب عضولا اذه ناك

 ءاسنلا تلغحشإ دقو مويلا امآ . ةيدرف تالاح نوكي نأب هبشآ ء قيضأ قاطت

 . راوألإ ةيماح ةكرعمو ةماع ةيضق تحبصأ دقف ةلملاب

 بارضإلاو جاجتحالا . ةكرعملا حاس لك اهحافك ىف ةأرملا تمدختسا دقل

 . ديعولاو ديدهتلاإر رهاظتلأو

 . قادهألا ىق ال ةيثرج جئاتنب ترفظ وآ « ةجيتتب رفظت مل كلذ عمو

 نم ىجرت ةدئاف الف عيرشتلا ردصم نع ةديعب تيقب الاط اہ ةأرملل ادبو

 . حأيصلا ءارو

 وأ اهسفني لخدت نأ امإ . . نالربلا ىف عومسم توصاف توكي نآ دال

 . تيوصتلا قح لقألا ىلع اه وكي

 كاذو اپس بلاطت تصاکو

 . روجأالا ف ةاواسملا درج دعي ملو ء ةيضقلا عضو ريغت ذئدنعو

 . ساسألا ىلع مويلإو . . مهاردلا ىلع لبق نم عارصلا ناك

 ةطلسلا اأ . ةآرلا قح سيلو ىقح اذه لرقي قيرطلا ىف لجرلا فقو دقل

 اأو عمتجملل نيئاوقلا غوصأ ىذلا انآ . مكحأو عرشأ ىذلا انآ . ةيعيرشتلا

 . ةايخا مظنأ ىذلا

 - رمالا ادبم ىف روجألا ف ةاواسملا ريغ بلاطت نكت م ىتلا - ةأرلا تماقو

 ف نايس نحن . نايكلا ىف نايس نحن . ةقيلخلا ق نايس نحن لوقت تماق
 ةيزم الو ءیشب اناضفی ال ءاوس لجرلاو نحت . تابجأولا ف نايسو قوقلا

 . رابتعأ الو انيلع هل

ta 



 ةاواسملا وأ رجألا ىق ةاواسملا دنع نالا بفقي م . ریرم لیطتسم عارص ناکو

 . خلا . . فئاظولا ىق ةاواسلا وأ ناربلا لوخد ىف ةاواسلاوأ تيوصتلا ىف

 , ءادثتسأ ريغب نرئشلا ميج ىف ةقلطملا ةلماكلا ةاراسلا ره بلطلا راص امتإو

 نيدلاي  نآلإ _ نصحتو . . ةنآللاو ةغرافلا هتيهجدع لكب لجرلا فقوو
 . ديلاقتلاو قالخأالاو

 . هل ةعبأت اهلعجو ةأرملا نم ىلع ةبترم ىف لجرلا عضو نيدا نإ : لاق

 جإوزلاو تيبلل ةآرلا نوكت نأب ىضقت ديلاقتلاو قالحألا نإ : لاقو
 . قاززألا لع ةمحارلاو لمعلل تسيلو « ةرسألاو

 . نيدلاةيضق نم للحتتو ديلاقدلاو قالحألا نعلت ةأرلا تحسارو

 ۔ بیجتسی نآ ىلإ هقرط یف حعلتو نادیم لک قرطت بآدو رارصإ یف تضمو

 . دالوأالا عم كلرتشملا ميلعتلاب مث « دالرألا ماظن ىلع ميلعتلاب تبلاط

 . تايتفلأ ىلع ةررظغ تناك ةيلك لك لوخد مث « تاعماخل ا لوخدب تبلاطو

 سفن تقلث نأ دعب ایقطنم اهبلط راصو : عون لک نم فتاظولاب تبئاطو

 . نايتفلا ءاقلتي ىذلا ميلعتلا

 اهبلط ناكو . لاجرلا عنصي اك قالحألا نم ررحتلا ةيرحب تبلاط مث

 . لال “لاب لاجرلل حمسي عمتجملا ماد ام ايقطنم

 ايف تناك دقف « لجرلا ةقفاوم رظتنت-رومألا نم كلق ال ميف تناك اذإو
 . لاجرلا نم دحأ ةقفإوم رظتتت ال اهسقن نم كلت ٠

 ىطعتو <« ستا ةعتم اهسفتب بلطتو <« قيرطلا ف كعهتن تجرح مث نمو

 . ناويلا بلاطم . . دیورف بلاطم هعم یضقتو ءاشت نل اهسفن
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 هزايتماو ةحيرجلا هتماركل راث . . ةفينع ةروث رمألا ةيادب ىف لاجرلا راثو
 . ثوروملا

 . باجتسا نآ ٹیلی مل هنکلو

 . ةحيبأر ةقفص اهدجوف ةبسح- هبسح- دقل

 نم لضفأ نالخدو . ةايحلا تاقفن هلهاك نع ففخت لمعت ىتلا ةجوزلا

 تاقفن نم ءزج ب هکراشتسغ اهتنیزو ًاهسفتل ةآرلا تزجتحا (همو . لحد

 . ءابعأالا نم ايش هبلق نع حيزي بسك كلذو . لزاما

 ةلهسو ءدوجولا ةلهس قيرطلا لإ ةآرلا جورخ نإف ىرخآ ةهج نمو
 نم هأري ايب عتمتسي «هرظناهياع عقي دجوت اشيحف . ةقيش ةلأسم «لوانتلا
 وأ « لمعلا ةلامز مكحب ةبيرق ىهف اهدأرأ (ئيحو . تايرخم نم هاري امو نسح

 قالعألا نم للحتلا ةلامزب برق ىهو . . قيرطلا ةلامز وأ « ةساردلا ةلامز

 عاتلاو .. ةقرشم ةايأو . . ةليج اذكه ىهف مث نمو . دويقلا نم للحتلاو

 . ليحتسملاب سيل عاتلا ىصقأو . . نكح

 ةيرجا ةماركلل ةروثلأ نع فكو . ةحبارلا ةغفصلا ىلع لجرلا قفاوو
 ام ةأر ا ءاطعإب بلاطلاو « ررحتلل ةيعادلا وه حبصأ لب . ثوروملا زأيتمالاو

 . قوقحا نسا

 . ةيناسنإلا ىوتسم ىلإ اهعفرو ةآرملا ررحت رصع هنأب اذه ىمسو
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 ميقلا تبلقو ء برملا هيف ترثأ ىذلا ديحولا لاجملا وه كلذ نكي مو

 اع هتطعأو « لبق نم ادوجوم ناک ام تمخض س عقاولا یف ۔ وأ ء ميهاغملاو

 . قالطنالل
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 نم ةقيقر ةرشق اهيشغت « ابوروآ ىف ةقيرع ةيدالا ةعزتلا تناك دقف
 مکحتت ال تثاك نإو « تاروصتلا ضعب نولتو نادجولآ ف مكت «ةيحيسلا

 , ةايملا حقاو یف یثک

 تايرظنلا عم ةقر دادزت ةيحيسملا ةرشقلاو < دلصأت دادرت ةيدالا تلظو
 تايرظن ةصاخو ءرشع عساتلاو رشع نماثلا نرقلا ق تاأشن ىلا ةيلاوتملا
 اسو بارسا چرتف تناک مٹ جيراعلل یدالا رسشتلاو « دیورف و «دوراد#

 جاتنرلا ةدايز لع نحاطت . صضرالا ف ةيلغلا لع نوچ نح الوت تف رف اه ڈسب

 لودلا ةلازإ ىلع نحاطتو < ةيرشبلا یرغلا لالغتسا ییع نساطتو ۽ یدالا

 . ضعي اهضعب

 : . يفر ءادنل ةظل عمتسي الو آدبمب لصتي ال ۰ ةدالا ملاع ىف بیهر عآرص

 تايافكلا تدنج برخ ا ءانثآ ىفخ . ملحلاي ةنحفلا تداز هتاذ تقولا فو
 لثاسو طابنتسال كلذ دعب تدنجو . ةديدج تاكلهم طابنتسال اهلك ةيملعلا
 . جاتنرلا نأديم ىف ةبلغلا لئاسوو <« لماشلا باأرثاا نم ريمحتلا

 , تآعرتخلا ملاعو معلا ناديم ىف رهاب مدقت ثدحو

 . ديدحلا دراما ءازإ ةلوهذم تفقوف اهنزاوت لوقعلا دقفأ مدقت

 نم هریغو ٩ نوراد» مث ٩ ویلیلاجو ۵ و « سوکینریوک*مایأ نم ‹ لبق نمو
 ةو تعقوو <« ةسينكلا نم رفاسلأ ءادعلا فقوم ءالسلا فقو « هدسب

 5 نيدلاإو ملعلا نيب ةفينحلا

 ا ل لف نم !هاجرش ىلا ورال ةف ا لس م کار
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 ىلع !اورطيس مهنآ - مهسفنأ ءالعللو - ساتلل يح نيح ةنتفلا تثدحو

 . ةايحلا ىلخ نم تاوطح دحب ىلع مهنأو « ةعييطلا نينإوق

 ديدج هلإب تنمو ۔ ٤ موم تسرعوس ۵ لاق |ک اھا ابوروا تذہن كلاته

 ميهافلاو ميقلا لك نمو ۹ نيدتلاو هلأ ةركف نم ايتا تللو , معلا همسأ

 نآ _ اهبجإو نم لب ۔ اهرودقم ف نأ اه ليخو . لبق نم نيدلا اهغاص ىتلا
 رأ هللا نم اهيلع ةياصول نكرت الو ء اهلك اهميعافمو اهلك اهميق مويلا غوصت

 ! تاياصو ىلإ ةجاح ىف دست لو قوطلا نع مويلا تبش دقف . هاوس

 وه تاسناللاغ ء هست ناسناللا دبع : < للسكه نايلوج » لاق اک مویلا

 . هللا

 . ةفارا نم صلختلاو ةعيبطلا ىلع ناسنإلا راصتنأ دهع هنآب اذه ىمسو
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 قالحألاو نيدلا رايمناب تهتناو ابوروآ یف ترثآ یتلا لماوعلا یه كلت
 ۔ ديلافتلاو

 جاتحا دقف ‹ حطسلا ىلع ةرشق ناك هنآ عمو « ابوروأ ىف نيدلا نهو ىلعو

 قدت ةيناوتملا ةفينعلا اطا هذهو نيلماك نيترق « نامزلا نم نيلماك نينرق ىلإ
 نوکت یتح ادیت اهادحإ داکت ام « بناج لک نم هيف مطحتو « فنع یف هقوف

 هنهو مغر دماص ميدقلأ ءاتبلإو . . اهعم قرطت تضمو اهتقمل- دق اهنخأ

 . رابناورألا ةياهن ف لزارت یتح . . هخسفتو

 اهتئيب ف اهضرعتسن . لمإوعلا كلت ضرعتست - ةظحللا هذه ىلإ انك دقو

 نم اهيف ام صحفن لو اهشقانن ل انتکلو « اهيف تحرفو تتبن ا
 اوص وآ اطح

٤۹ 



 قالحألاو نيدلا مجامع ةدحإو رثإ ةدحاإو تقلطنآ ىتلا ىواعدلا هذه

 . . اهراينأ ىلإ ىدؤتو ديلاقتلاو

 ؟ قتاقح اهلک له
 ؟ ليطابأ انآ مآ

 ؟ لیطابأو قئاقح . . دحاو تقو ف یم مآ



 لیطاباوقاقح

 ةاي إو نوكلا نع ةيبروألا تاروصتلا ةعومج انضرعتسإ قباسلا لصفلا ىق
 ميدافم تلظ فيك اتیآرو ٩ نوراد ۶ دعبو « ٭ نوراد ۶ لبق . . ناسنإلاو

 زت « تاعاعشإو رعاشم نم اهوح امو <« ديلاقتلاإوب قالحآلاو نيدلا

 . فاطملا ةيابن قف ىواهتتو . . حجرأتتو

 طخلا اذه ضرعتسي - قباسلا لصفلا ق انققو [(ك ۔ ناسنإلا فقي نيحو
 نركت نأ بجعلا هذخأي < لصارتلا فارعيئالإو رمتسملا روهدتلا نم ليوطلا

 مآ تومعزي رشبو . رشب تآروصت ةلويخملا ةطبخحلا ةرعهلا تاروصتلا هذه

 . سأنلا مه مهن نومعزي رشب . نولأع مهنأو ‹ نوملعتم مهنأو « نوجضان

 لضي ال ىذلا ىح ا ةفرعلا رون ىلإ « ىطسولا روصعلا مالظ نم اوجرخ مهنأو
 . نوكلاسلا هيف

 . ةراضح تاروصتلا هذه ىلع موقت نإ بجعلا ناسنإلا ذحأب

 تاراضح نم اهادع ام لك نآو « ةقحلأ ةراضخلا ىه اهنإ لوقت ةراضح

 . مالظلا وأ رحخأتلا و ةلوفطلا لحارم نم ةلحرم اهيلإ ةبسنلاب ناك خيراتلا

 عيمجو « ميقلا عيجو «ممقلا عيج اهيناجب لءاضتت ىتلا ةمقلا اإ لوقت ةراضح
 . ءايشألا
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 رداوب نم ةراضحلا هذه ىف مويلا هدهاشي ام لول . . بجعلا ناسنإإلا ذحأي

 . رايمالاو خسفتلا

 . راسحنالا ف تذخأ مث ء اهادم رحخآ ىلإ ةيغاطلا ةجوملا تلصو دقل

 نم ضرللا ف عنص ىذلا + ضيبالا لجرلا ١ اهعم طبو ٠ طبع تذخأ

 < يمعتلا لئاسوو ةيقيقخلا مدقتلا ئاسو نم اه مدق ام فاعضأ دسافملا

 نيقباسلا نينرقلا ف هدلقت يذلا ةدايسلا تاكم رداخي نأ لبق كشوي ىدلاو

 . رارقلا نم هدو هلك ماعلا مطحم نأ

 ضيبآ لجر كلذ لوقي ىڌلاو . . هتدايس ضيإالا لجرأا دقق دقل . محن

 جحيرصت ف ٤ لسر دنارترب# رصاعمل ا ىزیلجنإلا فوسليفلا وه « ضايبلا قيرع
 هيد دعت من . . هضارغآ دفنتسا هنأل هتدایس دقف .' تاونس ذنم هعاذآ مساح

 رشلا هيلع بلغ ةحلاص راكفآ نم هيدل ناك ايف . ةيرشبأل اهحنتمي ةحلاص ةركف
 . ليطابأالا اهيلع تبلغ قئاقحلا نم هيدل ناك امو ء ةفرحنمل ا هتاروصت ىف نماكلا
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 ىف هتلعف امو « ابوروأ ىف نمزلا تاوطحخ قباسلا لصفلا یف اضرعتسا دقو

 شقاتن نأ لصفلا اذه ىف ديرنو . . ةيلمعلا مهتأيسو مهرعاشمو سانلا راكفأ

 ناسنارلا ةرظن تييغو « « نوراد ١ دعب نم ترشتنأ ىتلا تاروصتلا كلت

 . هيف ءیش لک - مث نم - تیریغو ء ةاي ا ف هتمهمو « نوکلا نم هزکرطو هست

 ‹ عأرتجالاو « ةسايسلا ىف . ءهاجتا لك ىف تاروصتلا نم ةفلتخ ةعومج از

 كلت ءاقبو ‹ ضيإألا لجرلا هيف دوسي ىذلا رصعلا ىهتنا دقت ١ : للسر دتارترب لاق (۱)
 ىقلي نل ضيبألا لجرلا نأ دقتعأو . ةعيبطلا نيئاوغ نم اًنوناق سيل دالا ىلإ ةدايسلا

 . ٩ نورق ةعبرآ لاح اهيقل ىتلا كلتك ةيغر اًمايأ
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 داكت اهنكلو . . نونفلاو بادآلاو « ةفسلغلاو « سفنلا ملعو « داصتقالاو

 : ةيسيئر ةتالث تاروصت ىف رصحنت

 ١ هتيدامو ناسنإلا ةيناويح- .

 . تابثلا ةركف ىغلي ىذلا مئادلا روطحلإو ۲

 .رايتحخإ الو < ىأر الو « ناسنإلل هيف دي ال ىذلا رولا ةيمتحو ۳

 ىتح تاقيبطتلاو تاعيرفتلا تعبنا ةنالثلا ةيسيئرلا تاروصتلا هذه نمف

 . ةيرشبلا طاشن لك تلمش
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 «نأسنإلا لصأ * هباتك ىفف . رشابلا اهلطب وه نوراد ناك ناسنالا ةيناويح

 ىتلا ةقباسلا ةيفسلغلاو ةينيدلا تاروصتلا لكل ىقنو « هتيناويحب ديدش ءاحيإ
 كلذ ىلع تبترو « درقتلإو زايتمالا عضوم ف ىناسنإلا نئاكلإ اذه تعضو

 تسيل « ةيقالخأ مظنو ‹ ةصاح ةيعاتجا مظتب ناسنإلا درفت  ايقطنم اًجيترت

 . ناوي ىلع ناسنإلا ةيزم ىهو « ةفورعملا تانثاكلا نم هريغ دحل

 روصت ىدأ فيك « ثيدحلا ةداعإ نع انينغي امي قباسلا لصفلا ىف انيب دقو
 ؛ىركفلا للعلا نم ةيلاوتم ةلسلس ىلإ « ناويح هنآ ىلع هسفنل ناسنالا

 - مولا ال تبث اذإف ۔.. فح لع فقوتت داكت ال ء يعاتحاالاو ٠ ىقلخأو

 اهساسأ نم تراها دقف « هساسأ نم طاح روصتلا اذه نآ  ملعلاو قطنلاب

 ىف برغلا تدتف یتلاو ؛ هيلع تنبنإو هنم تدمتسا یٹلا ميهافلا لك كلذك

 . نرقلا اذه ىف كلذك - ىودعلاب _ انعنتفو ٠ نييضامل ا نينرقلا

 ىذلا انإ . ناسنإلا ةيناويح رمأ ىف « ةيتيورادلا  ةشقانمب نح موقت نلو
ay 



 ین ناسنإلا ۲ هباتک یف « یلسکه نایلوج * وه ثیدح-٤ ینیوراد * ماع اهشقاتی
 . ١ ثيدحلا ماعلا

 مهدشأو . نودحلم ۔ دمحلا لبو - مهلك  یراقلا نئمطیل ۔ یلسکه لاو
 ق لاق ىذلا وه ناک دقف « همالك انه لقت يذلا اذه ٩ نایلوج ةوحاداخإ
 نيح هسنؤتل هسفنل ناسنإلا اهقلح ةفإرخ ناك ٩ هناحيس» هلا نإ هتاذ باتكلا
 ألو « ةفارأ-ا هذه ذبنل ناوألا نآ دق هنآو « نوكلا اذه ىف ةشحولاب سحآ
 . هلأ ناكم هسفن ناسنإلا عضي

 وه ناسنإلا رمأ ف « ةينيورادلا * شقاني ىذلا نآ ئراقلا نئمطيل . معن
 . نايإلا نم ةدحاو ةرطق هبلق ف سيل دحيم « ىتيورأد ۵ ماع

 : « ناسنالا درفت 3 ناوتحب ٩ لسه لوقي

 ةبسنلاب هزكرمب قلعت اف ( لودنبلا ) راطخ اك ناسنإلا ىآر حجرأت دقل
 نيبو هنيب لصفت « هسغلب ليلقلا وأ ديدشلا هباجعإ نيب « تاناويحلا ةيقبل
 نكمملا نمو « ادج ةررخص ةوه رخآ انيحو « ادج ةقيحس ةوه انيح تاناويحلا
 . ناسنإلا ةيحان وأ ناويلا ةيحان نم امإ ء اهربکت وأ ةو رخصت اًعبط
 وأ ۽ تالآالاك تاناوبلا روسي نأ ۔١ تراکید ۶ لعف اک ۔ناسنالا ميطتسيو
 تافص نم رثكلا اهيلع ىفضي نآ - سانلا نع جذسلا مظعم لعفي امك س
 ء ةوهأ نم ىناسنإلا فرطلا ف لمعي نآ ناسنإلا عيطتسي وأ . . تاسنإلا
 وأ < تاتاویغا دادع یف هلخدیو هتافص نم یرشبلا هسنج درج نآ امإ ذتیحو
 . ةكثالملا نم لقآ هلعجم دح ىلإ اردک هب ومسي

 ناسنإلا ربتعاو ءايسكع حجرأتي راطخا ادب « نوراد # ةيرظن روهظبو ن
 < هحجرأت يدم ىصقأ لإ اشیشف اتش راطخلا لصو . . یرخآ ةر ااو
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 ءرخك ناويح ناسنإلاف : « نوراد ١ ضورقل ةيقطنلا جئاتتلا هنأ ادب أم رهظو

 ال ايلعلا لخلاو ةيناسنإلا ةايلا ىتعم ف هءارآ نإف كلذلو ( تاناويحلا نس)

 وه ءاقبلاو . سلشابلا ايرتكب وأ ةيطيرشلا ةدودلا ءارآ نم رثكآ اًريدقت قحتست

 ةدوجىملا ةيلا تانتاكلا لكف كلذلو . ىررطتلا حاجنلل ديحرلا سايتقا

 نإ هب مّلسملا نمو . ةيناسنإ ةركف الإ مدقتلا ةركف تسيلو . ةميقلا ةيواستم
 . . رآفلإ وا ةطقلأ هلع لمحت نكلو تاقولخملا ديس رضاخا تقرلا ىف ناسنإلا

 نإويخ-ا ءاطعإ ف ةخلايلا ةجيتن تاويل او ناسنإلا نيب انه ةو رغصت للو

 عمو . ناستإلا ف ةيناسنإلا تافصلا نم ليلقلا ةجيتن انإو < ةيناسنإ تافص

 ةفرعلا ةدايز بلاخلا ىف هببس ديدج هاجت بيرق دهع ذنءم رهظ دقف كلذ
 . ىملعلا ليلحتلا قاطن عاستاو

 . ىرخآ ةرم ناوي او ناسنأإلا نيب ةو عستت و « ةيناث حجرأتي راطغلا نإ »
 ؛ اًناويح هسفن رابتعا بنت عيطتسي ناسنإلا دعي مل « نوراد ١ ةيرظن دعبو
 لیلقو . هل لیشم ال ةررثك تالاح فو « ادج اًبیرغ اًناویح هسفن یری ادب هتکلو
 ةلواح الإ لاقملا اذه امو « دعب همأمت غلبي ل ةيجولويبلا ةيحاتلا نم ناسنإلا درفت

 . لاح ا هزکرم ضرعل

 ريكفتلا ىلع هتردق اكوضو اهمظعأو ةذفلا ناسئإلا صاوخ ىلوآو»
 ناكو ةرثك جتاتن ناسنإلا ىف ةيساسألا ةيصاخلا هذه ناك دقلو . . ىريوصتلا

 نم تئش اذإ وآ  ديلاقتلا ديازت جئان مهأ نمو . . ةديارتلا ديلاقتلا ومن اهمهأ

 ددع نم هيدل ايف نيسحت نع ناسنإلا هب موقي ام - ةيقيقلا هرهاظم مهأ
 ةدايسلا زكرم ناسنإلل تايه یتلا صارخا یف ددعلاو ديلاقتلا نإو . .تالآو
 . رضاخإ تقولا ىف - ةيجولويبلا ةدايسلا هذدهو . ةيللإ تانئاكلا رئاس نيب

 . ةا ناسنإللا صاوخ نم ىرحآ ةيصاخ

 چب



 ديسك هيلع هب محنأ ال لثامع زكرم یف ناسنإإلا ةايحلا ملع عضياذكهو . ۔ ١
 ضعب ةماه قورفو « قورف كاثه كلذ عمو . نايدألا لوقت امك < تاقولخلا

 تاناريخلا قلخت ل ةيجولويبلا رظنلا ةهجو نمف « ةماعلا انتيرظنل ةبسنلاب ءىشلا
 نم صلختلا نم هتنكم ةروصب روطت ناسنإلا نكلو ء ناسنإلا ةمدغل ىرحللا
 ليدعت نمو « سانتسالاب ىرخآ حإونآ دابعتسا نمو « ةسفانملا عأونألا ضعب

 لو « ةيضرألا ةركلا نم سبايلا ءازجأ مظعم ىف ةيجولوييلاو ةيحيبطلا لاوحألا
 نكلو « هتنمضت ام رثك ىف وأ اهليصافت ىق ةحيحص ةينيدلا رظنلا ةهجو نكت
 ۔' نیم یجولویج ساس اھ ناک

 ىرحألا ناسنإلا صاوخ نم ريثك ىلإ ددعلاو ديلاقتلاو مالكلا ىدأ دقو د
 . . فورعم حضاأو اهمظحمو « ىرعتلا تاقرلخلا نيب اه ليثم ال ىتلا

 ىرحألا عاونألا لك تمسقنا ذإ « رطيسم عونك اضيأ هل ليثم ال ناسنإلاو
 ساتجأ ىف تعمجتو ء ةلصفنملا عاوتألا نم ةريثك فالآو تاتم ىلإ ةرطیسملا
 رغ نس هتدايس ىلع ظفاح دقف تاستإلا امأ . ربكأ تاعومجو ةديدع لئاصفو
 . لحإو عون دودح ق ناسنإلا تنالالس عونت مت دقلو . ماسقنأ

 . هروطت ةقيرط ىف ةيقارلا تاناويلا نيب هل ليشم ال ناسنإلا نإف ايحأو
 . هروطت خيرات درفت یهو « ةيجولويب ىرخأ ةيصاخ ناسنإالو

 ءةسيحص ةيئيذلا رظتلا ةهجو نآب داماك ايلست ملسب نآ-دحلم وغو ۔ نایلوج قیطی ال ۲
 نإ اهراك رطضأ دقف كلذ عم و . ءاطحإ لع لمتشت تناك اہآہ لرقلا یم صرچو
 لع ۔انصرح دقو . ةحيحبص اهتأ أ. نیتم یجولوپج ساسا لإ دنتست تناک اہنإ لوقی
 مغرلا ىلعو . هيلع هقفاون ال ام هنم فذحن نأ نرد داماک انه هیآر لقت نأ لع ۔۔ لاح یآ
 . ةلالدلا ممضاو رهف هتاءاوتلا نم
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 تإو . هروطت ف ناسنأإإلا درفث فيرعتب انل حمسي زكرم ف نآلا نحو ١

 . ىوتعملا ريكفتلا ىه رطيسم ىح نئاكك ةيرهوجلا ناسنإلا ةيصاح

 نم ناسنإلا صئاصحخ ىف ةماع ةقيرطب آلا ىتح انفسب ناك دقو . .

 نم ءىشب اهجتاتن فو اهيف ثحبنو ًاهيلإ دوعن نآلاإو « ةنراقلإو روطتلا ةيحان
 ىف ناريعإو ناسنإلا نيب قرفلا نأ الاب نع برغي الآ بجي الوأف . باهسإلا
 ىف ةزيرخلا ةوقب ملع للع انلكو .. ةداع نظي امم ريثكب مظعأ لقعلا

 تاييدلا تسیلو . . ةديدج قرط ةفرعم نع ةزجأع ودبت اهنكلو . . تارشا

 ىتح یرک ةيجوألرپب ةيمهأ ناسنإلا دنع ركفتلل ايتيب . . كلذ نم لضفأب

 تانئاويا كولس نوكي نأ دب الو . ًاطخلأو ةلواحلاو ةداعلا هركفت دوست امدنع

 -ايبسن ارح هكولس ىف حيصأ دقف ناسنإلا امأ . ةقيض دودح ق تبا هنأ ايفرع

 ىرحخأ حئاتن ةنورملا ىف ةدايزلا ذو . . . . ءاوس دح- ىلع ءاطعلاو ذحألا ىف ارح

 ءاهضعب ف ديرف أاًصيأ ناسنإلاو « ةيلقعلا ةفسلفلا لاجر اهاسانتي ةيجولوكيس
 دال ىذا ديحولا ىا نئاكلا وه ناسنإلا نوك ىلإ اثم ةنورملا هذه تدأ دقلف
 ىف ) دجوت ةنيدحلا ءاركلت اًقبطف كلذ عمو . . ىسفنلا عارصلل ضرعتي نأ

 سفنلا ءاملع اهفرعي ىتلأ ىهو « دح ىصقأ ىلإ عازنلا ليلشتل ةزهجأ ( ناسنإلا
 . عمقلاو تبكلاب

 رثكأ ةيسفن اهتيمست نكمي ىتلاو ء ناسنإلا اب زاما یتلا صاروخا هذهو

 : ةيثآلا ثالثلا صارخ نم رثكأ وآ ةيصاخ نم ًأشنت ةيجولويب اهنم
 . ماعلأو صاح ا ريكفتلا ىلع هتردق : ىلوألا »

 كولسلاو لقعلا ماسقنا سكحب ةيلقعلا هتايلمعل ىيسنلا ديحوتلا : ةيئاثلا د

 . اويا دنع
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 ةديقعلاو براو ةمألاو ةليبقلآ لثم ةيعاتجلالا تادحولا دوجو : ةثلاثلا »

 . اهتفاقنو اهدیلاقتب اهنم لک كسمتو

 لإ ناسنإلا لبق ام ةلحرم نم لقعلا روطتل ةريثك ةيوناث جتاتن كاتهو ١
 اهنم ركذنلو ء ةيجولوببلا ةيحاتلا نم ةديرف كش الب ىهو « ناسنإلا ةلحرم
 ؛نيدلاو نيبنفلا عأديرلاو ريدقتلاو ةيقيسوملا بهاولاو ةتحبلا ةيضايرلا مولعلا
 . . الا بحللو

 نأ ةقيقلا ىفخ ء طاشنلا هجرأ ضعب ىصحن نآ انه ىفحي ال نكلو »

 كلذلو « ةيلصألا هصاوخ- ةيونا حئاتن هصاوحنو ناسنإلا طاشن هجوأ مظعم

 . . ةيجولويبلا ةيحأنلا نم ةذف اهلثم ىهف

 نِإو . . دعب لغتست مل ىرخأ ةيوناث جئاتن ناسنإلا درفتل نوكي دقو »
 ؛ ساوا مادختسأ نود سدح ف ٩ ليرب نيب * اهارجآ یتلا كلتك براجتلا

 تقو نم ةباتكلا ةرثكو « راكفألإ لقن ىف « ىأرم تيربلج ۵ اہ ماق یتلا كلتو

 لع ةردقلا سانلا ضعبل نأب ىحوتل لبقتسملاب ؤبنتلإو راكفألا ةءارق نع رحلآل
 . ساوا قيرط نع كاردإال ىداعلا قيرطلا ريغ نع ةفرعلا

 . «“ نكلا نظن اع رثكأ هلاوحأ ىف اًدیرف ناسنإلا نوکي دق كلذبو»

 نایلوج باتک نم صوصتلا لقن ف ءیشلا ضعب انعسوت دق نوکن ابر
 عاتنقالا ىلإ ةجاح ىف اننأل ال _ ررغصلا ثحبلا اذه هقيطي امن رثکآ ۔ یلسکھ

 وآ اهيف لدحلا ىلإ < ناسنإلا ١ ماتحب ال ةييدب ناسنإلا درفتف . ناسنإلا درفتب

 باطخ نسج ةت < ىلسکه نابلوج فتیلآث د ٹیدخ ا ماعلا ق ناستولا باتک نم (۱)
 . ۳٦ س لإ ۱ ص نم ٹاقطتقم . رصتنم ميلا ديه روتكدلا ةسجارمو
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 ةيبوروألا ١ ةيلهاحلا * تفرحنأا فيك بجعنل اننإو . اهيلإ ءادتهالا ىف بعتلا

 ۔ یلسکھ لاق اک ۔ تئمآ نیح ‹ رشع عساتلا نرقلا ف بیجعلا فارحنالا اذه

 نونعمي « رايتلا ىف اوفرجناف ءالعلا ةمصب تسملطنا فيكو . ناسناإلا ةيئاويحب

 . . نأوياب هقآمطإ و ناسنإللا ةروص هبوشت ىف

 درفتب انسفنآ عنقنل ١ لسكه » باتك نم صوصنلا لقت ىف عسوتن ۾ . الك
 وه هدحو ىنيدلا نادجولا سيل هنأ نيبتل ايتإو . . تاويسلا نع هدعبو ناسئإلا

 لجر هلوقي ىذلا ملعلا « هتأذ « ملعلا » نإ لب « ةقيقحلا هذه ىلإ ىدتها ىذلإ

 ةرظنلا نآ ىلإ رثعتلإو ةحجرالا لوط دعب ىدتهأ دق « هللاب نمؤي ال دحلم
 ۔اھدیلاقتو اہتاداعو اھقالحاو اہ وروآ لوقع تدسفآ یتلا۔۔ لوألا ٤ ةینیورادلاد

 ةيملعلا ةيرظنلا نأ كلذ . ةيملع ةيرظت ىلإ اهدانتسا عم < ااو نکت ل

 ءىش « اب رثأتلا ةفيرط وآ اههيجوت ةقيرط وأ « اهمهف ةقيرطو « ءىش ةتحبلا
 الو يخ سيل « ةدياع * ةقاط ملعلاو . لاصفنالا ما ًالصفنم نوكي دق رخ
 وأ ریا هنم دلوت یتلا یه ههیجوتو همادختسا ةقيرط نکلو . هتاذ ف يرش

 . رشلا دلوت

 ىتلا تامولعملا ةلق للعو « اباذ 4 نوراد » ةيرظن نم - متملا نم نكي مو

 نكي مل -اهنم جئاتنلا صالختسأ ىف ةلقلا هذه ريثأتو ‹ هتقو ىف هل ةحاتم تناك

 ءاقترالاو ءوشنلا ةيرظن قيبطت نإف . تاسنإلا ةيناويحب ءاملعلا نمؤي نأ متحلا نم
 یف . . ناویلا سایقم ريغ ةصاخ سییاقم ناسنإلل نوکی ناب یحیی هتاذ وه
 . روطتلا ملس ىق ىقترأ الك ناويحلل ةديدج سييأقم دج ناويت ماع

 تسيل قباس ناویح لع قطني ناک ام هيلع قبطنی ال نانیع هل یذل | ناری اف

 سییاقم ريغ سییاقم هتایح یف هل هراغص عضری یذلا تاویحخ او . نانپع هل
 ضيبلا كرتتو ضيب ىتلا تارشا وآ ضیبلا نضتغو ضيبت یتلا رولا
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 . اذكو اذك ىف ناويغا نع یقترا یذلآ ناسنإلل نوکي الفآ . ۔ فورظلل

 !؟ ناويخلا سییاقم ريغ ةصاحخ سییاقم

 ىف ‹ نييضأملا نيترقلا ىف ابوروأ كرت يتلا ىه ٭ ةلاهجلا » تناك دقل

 . كانه ةايلإ هجري ىذلا وه ملحلا نآ سانلل ليخ ىذلا تقولا ميمص

 !!؟ ناسنإ نذإ ناسنإلا

 یف ادصق ہل ناب نمؤی الو ‹ للاب نمی ال یذلا « ىلسکه نایلوج » یتح
 ركذ دروي ملو ء ناسنإلا € ةيناحورب  نمؤي الو ء ناسنإلا ىلخو نوكلا قلخ
 ؛ناستإ ناسناإلا نإ لوقي اذه « نايلوج 3 ىتح . . هتيدح ف طق ةيئاحورلا

 . هتيناستإ ىف درفشم هنإو

 . . ءاشلاو ركشلاو هلل دملا

 ةيبدالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعارتجالاو ةيركفلا تاهاجتالا لكف نذإو
 ةرحتم تناك ناسنإلا ةيناريحب نايإلا نع تعرقت ىتلا . . . لاو ةينفلاو

 . رأبتشالاب ةريدج ريغو ةئطاحو

 هذه هيلع تماق ىذا ساسأالا داسف نیین نآ ۔ اًیملع  یفکی ناک دقو

 ال .فرحنم ساسأ ىلع ةمثاقلأ .تاهاجتالا هذه نأ تيثتل « اهلك تاهاجتالا

 . باوص ىلع نوكت نأ نکمپ الو ؛ ةميلس نوكت نآ نكمي

 نم هيف ام نيبثل ةفرحنملا ءارألاإا كلت ةشقانم ىف ىضمنسف كلذ عمو

 . سأسألا فارحنا نع رظنلا فرصب ىتاذ فارحنا

 خيرات وه ىرشبلا سنج ا خيرات نإ : خيراتلل ىدالا ريسفتلا لوقي نيحف
 فيك ناسإلا بجحعي « ةحضأو ةطيسب ةيدب لفغي (1) ماعطلا نع ثحببلا

 كلذك وه هلك ناريل خيرات نآ لفغي . ةلوهسلا هدب اطافغإ رشبل ىتأتي
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 ناويخلإ ىقبو ىرت اي اًتاسنإ ناسنإلا راص اذالف . ماعطلا نع ثحببلا خیرات

 ناسنإلا ماقأ اذا ؟ خيراتلا شو لصألا ف ناکرتشم انآ عم هتیناویح ىلع

 درج وه هخيرات ناك نإ « عناصلاو تاراضحلاو دئاقعلاو راكفألاو مظنلا
 ف الم .۔ ناوی نم هفالسأ لظ اک - لظی م اذالو ؟ ماعطلا نع ثحببلا

 ؟ سآرتفالاو ديصلا قاطن

 ؟ ةريصبلا حتفت الآ ؟ رظتلا ةيهيدبلا هذه تفلت الأ

 ثحبلاب هخيرات رثأتيو . ةقيقح هذه معن . ماعطلا نع ناسنإلا ثحبي

 . ناسنإلا ةايح نم ٠ ءزج  ماعطلا نآأل . ةقيقح هذه . معن . ماعطلا نع

 . عومجملا ىف رثؤي نأ دب ال ءزج لکو

 اذه ىلع مرقتو « ماعطلا نع ثحبلا خيراث وه هخيرات نوكي نأ امآ

 نم ةبيجعف كوركفمو ةغسالفو ءألع اهيف صسصخشيو « مولعو تايرظن
 ! نافرعتاو معلا مساب موقت ىتلا ةئيدحا ةياهاحملا بئاجع

 ؟ هتايناکمإ كلمي الو هل أيهم سيل ءىش لإ قولغ لصي نأ نکمی له

 ؟ هيلع وه ام رثكأل ايهم سيل ناوي ا نأل « یقترب

 لدي تاراضحلاو دئاقعلإو رأكفألأو مظنلا ةماقإ ىلإ ناسنإللا لوصو سيل

 لم هتآشن نم هنآ ىلع لدي سيلا ؟ هيلع رداقو كلذ لكل ايهم هنآ ىلع

 ةعيبطبو . هتآشن ذم هثأو <« دئاشعلاو مظتلاو راكفألا تينت ىلا ةفاطلا

 « تايونعملا ١ هذه لوألا روذبلا هيف تتبن دق هلوح نم نوکلاب هکاکتحا

 دعب - لدي سیل ؟ هثیپت ةعيبط نمو هنایک میمص نم اًقثبنم دایصأ اتاب ءاهلک

 لإ عطقني ال مئاد ٹحب وهو ۔ ماعطلا نع ٹحبی وھو یتح ۔ هنآ ىلع كلذ
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 ىف نأل « هدحو ماعطلا نع ثحببلا ىف اًقرغتسم نكي مدخلا ىلإ و ةظحللا هذه

 ٹحیی وهو یتح ۔۔ نو ‹ اھتاذغ نع یرحآلا یھ ٹحیت یرخآ بناوج ہسفت
 هتدعمب الو « ناوی! لعفی اہک اھدحو هتدعمب ہنع ٹحبی نکی من ماعطلا نع

 ىنإ العم - هتده یتلا یه « ٩ یقرآ» یرخآ بناوجب لب « بسحف هلقعو
 ؟ هميدقت ىف قنأتلاو هلكأ ف قنأتلا ىلإ مث « هتيوستو ماعطلا جاضنإ

 !؟ نوط نحت مآ

 مث ء ةيسنلا اهعفإود خيرات وه ةيرشيلا خيرات نإ ٩ ديورف ۶ لاق نيحو

 ةطيسب ةيبدب لغغآ هتإف « ناويخا عفاود ق كلذ دعب ةيسنجلا اهعفاود رصح
 . ةلوهسلا هذبب اهولفغي نأ رشبلل ىتأتي فيك ناسئإلا بجعي « ةحسضأو
 . كاري كولس نع هتعييط ىف فلتخ ىسجلا ناسنإلا ةلرلس نأ لفغأ

 < ديورف * اهعدتبا ىتلا ةعشبلا ةروطسألاب قتلطملا ميلستلا ضرف ىلعف
 ‹ اهمظنو « اهراكفأو « اهدئاقع خيرات « ةيرشبلا خيرات اہب رسقیل

 اهيلع هل سيل ىتلا ةروطسألا هذهب قلطلا ميلستلا ضرف ىلع . .اهتراضحو

 !! ناسنإلا ةيناسنإ زربت اهعاذ ىه انف «لیلد

 . . مهقيرط ىف ةبقعلا وه مهابأ اودجوف سنجل ا ةوهشب مهمآ ىلإ ءانبألا هبت

 . مهتلعف ىلع مدنلاب اوسحآ مث
 . ةدايعلا تأشنف . . ءاركذ نسدقيل اومسقأف

 اهسمي الأ اوررقف . . مألا ىلع لوصحلل مهنيب ايف نولتتقيس مهن اودجوو
 . ؟ تامرحلا » تآشنف . . مهتم دحأ

 ةايح- ىف عاجلا نواعتلا شنق . . لامتقالا لدب مهتيب يف اونواعتي ن اوررقو

 . ةيرشبلا
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 ةررطسألا هذه  اًقؤم - ىضرتسو , ۔ مخت

 ؟ اهیف اذاف

 «خيراتلا رجف لبق « ىلوألا هتايلظ ىف + ىرشبلا نايكلا ميمص ىفف نذإو
 . ةصلاخا ةيزيرخلا ةعفدلا بناجب لاعفألل ةيقالخأ ميق

 ةسأح هل سيل . هلاعفأل ىقلح ريدقت هل سيل . هتلعف ىلع مدني ال ناويحلا
 لمعلا اذه نإ _ تحب ىسح وهو « “ سكعنملا لعفلا ادع ميف - هل لوقت
 . بآوص لمعلا كاذ نإ وأ طاح

 ىفف نذإو . مهتلعف ىلع اومدن - « ديورف * وقي اك  ءانبالا الوم نکلو
 ةعفدل هيلع مكدلا كرتت الو ء ةيقلخ ةميق لمعلل ىطعت ةساح مہنايك

 .ةريرخلا
 كلذ تإ معن . اهتكستو ةا ةسالإ ق ىلع بلغتف ةزيرخلا مفدنت دقو

 لع ةضورفم اهنأ وأ ء ةدوجوم ريغ ةيقلثلا ةساحلا نأ ينعي ال هنكلو « ثدحم
 . . ليبر لخادلا نم اغ نوي نآ نود هست حراخ نم ناسنإلا

 ىرطف دادعتسا . ناسنإلا نايك نم ليصأ ءزج ةيقلخلا ةساحلا هذهف ! الك

 ةرطفلا قامعأ ف كاته لاد هنكلو . جراخللا نم فعضب وأ ء جراخلا نم ىمني
 . نويناويحإ رك ولو

 ناوي هنع دحعتييف ء نيم لمعب ةيسلا ةذللإ يأ سلا ملا طہتري سكعنلا لعفلا ف (
 هتيرض كنآل كترجح لود نع بلكلا عنتمي ايك ٠ طابترالا اذه ةجيتن هيلع لبي وأ

 . هيلع تبر أذإ كبعاديو كيلع لبقي اكو « هتلإو كلذ ىلع
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 يعم ًاًبول مهسفنأ ىلع « !ومرحي ١ نأ اورق ءانبأالا نآ : اناث ةروطسألا فو
 . . ةيزيرخلا مهعفاود ١ ديورف * معزيأميف - هيلإ مهعقدت ىذلا طأشنلا نم

 اهيف لحد ال ةتحب ةيناسنإ ةيلمع وهف ميرحتلا اذه ىلع مفادلا ناك ايآو

 هسفن ىلع مري مل ٩ نوراد * هنع ىكح ىذا رقبلا عمتجمف . یناویخا كولسلل

 كارعلا ىق اولتق نيذلا هفالسأ نم نييالمب ربتعي ملو « عضوملا اذه ىف طق اتش
 اهتيابخ ىلإ ةكرحلا ىف رارمتسالا نم ةيئرمل إو ةعقاولا هحارج هعنم ملو « مآلا ىلع
 . كالملأ وأ رفظلا هيف ررقتي ىلا

 هتعفنم لجأ نمو « ازات - هسفن ىلع مرحي نأ ناسنإلا رودشم ىقف نذإو

 عيطتسي ال ىزيرغلا طاشنلا نم اًناولأ - ةسوسحملا وأ ةيثرلا ريغ ةيثاهنلا

 وأ . طبضلا ىلع ةردقلا هنايك ىف نوكي نأ مزلتسي كلذو . ناويحلا اهميرحت
 ةديرف ۔ اضيآ للسکه لاق اک _ ۃردق یھو - للسکھ لاق اک تبکلاو عمقلا

 . ناستإلا الإ اهكلمبال

 رمآ وهو ‹ اولتتقی الو مهنیب ایف !ونواعتی نآ (وررق ءانہالا نآ : اتلاث اھیفو
 . قيلعت لإ جاسا

 ةيناسنإ تابثإل ادتليسو تسيلو . ٩ ديورف * ةروطسأب نمؤت . دعب .انسلو
 خيراتف ! نوققحملا ءايلعلا لعفي اك ريطاسألا نم ناهرلا دمتسن نأ ناسنإلا

 نأ طقف اندرأ انإو . هتيناسنإ ىلع تالالدلاب ىنغ ضرألا ف ىعقاولا ناسنألا

 ‹ ةيرشبلل ةروص رذقأ اهيف لشمتت ىتلا ةعشبلا ةروطسألا هذه ىتح هنإ لوقن

 ! ناسنإلا ةيناسنإ ىلع ليلدلا اهئاوطأ ف لمحت

 لدجلا اول « اهديكوت ىلإ ةجاح ىف نكن مل ةقيقح انه دكؤن نآ بحتو
 لصو ىذلاو « ابوروآ ف ةعزانتلا تايرظنلا نيب راث ىذلا ضيرعلا ليوطلا
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 ىلإ هيذييو ةيضقلا نم اًقرط ذحأي مهنم لك « بيعمل ا فرطتلا ىلإ نيرظانتماب

 . ةيأغلا ىصقأ

 بناجلا ركنن انآ ءانعم سيل كلذ نإف ناسنإلا ةيناسنإ دكون نيح اتإ

 ۔ هيف یناویلا

 . ةفيقل هنإو . كاش نود دوجوم ناسنإإلا ىف ىناریخا بناجلاف ؟ الک

 ناسنإلا لقع ىف طقف لثمتي ال وهو . كلذك دوجوم ىناسنإلا بناحلا نكلو

 لثمتي لب « ناویلا نع زیو اہ درفت یتا بناوحا یهو « هحورو هفنو

 ةقيرط ىلع ال ناسنإلا ةقيرط ىلع ةيناويحلا هتارورضب ناسنإلا مايق ىف كلذك

 . نأويلإ

 بیجتسيو ٤ هترورض ۶ یضقیو « نکسیو سبلیو « برشیو لکأی

 ة٠ بذ * یتا ةقيرطلا . ناسنإلا ةقيرط ىلع كلذ لك . . ستحلا عفاودل

 ىنعم نم فقفختو اهظلغ فطات ةنيعم بادأب اهطيتو « ةرورضلاب مايقلا

 . ٩ رايتخ! » هيفو عفرت هيف ابدأ اًكولس اهلعجت ذإ « اهيف « ةرورضلا»

 . ليج نع لیجو رشب نع رشپ لضافتي لذ فو ۔ ناسنإلا عمنصي اذكه

 ءرهاقلا اهرهق نع ةرورضلا تجرخو « كولسلا فظنو رعاشملا تبدع (لكف

 نع دعبأو « ىقرآ ١ ناسنإلا ناك <« سفنلا ٩ هراتخت * ابنهم اولس تحبصأق
 اتوارضو ‹ هلك اهظلخب ٠ ةرورقلا لاع ىلإ تاسنإلا طبه ايلكو . ةيناويحلا

 ةرشايملا ةزيرخلا ةعفدب اهيضقي لب اهثادآ ىف هكولس  راتخي» دعي ملو ءاهلك

 ىلإ اًعجار ناكو < ضزالاب قصلأو تاويل اب قصل ناك « ةزيرغلا بولسأبو

 . . مالظلاو رحأتلاو ةيجعمهإو ةيشحولا ىلإ . ءاررلا

 ىدتها یتح‹ هکولس ىلإ هترظنو هسفنب ناسنإلا ساسح] !ذکم ىلظ دقو

 ! ناویح هنآل « كلذ عنصي نآ هت زوج ال هنآ لإ ؛دیورغو » ٩ توراد 3 دی لع
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 دقف « ىدالا هطيعو هساوح قاطن ىف وصح ىنعمب « ناسنإلا ةيدام امآ

 ةيناويح نع ٭ نوراد * ةيرظنل ةيقطنم ةجيتن ودبت - ىلسكه ىأر ىلع - تتاك
 وه ىذلا ۔ ناسنإلا ناک مش نمو ۽ هساوح قاطني دودح تاوبلاف . ناسنإلا

 . ساوخا هکردت ابو یدالا طیحملاب كلذ ادودح  ناویح

 معزلا اڌه ىلع نادرب - مهنم نیتثا ۔ ىلسکه لآ كرتن اضيآ كلذ فو
 ىع ناسنإلا ةردقب فارتعالا لإ نالصي ال < نيدحلم اناك نإو «لطابلا

 : ةناب لاتا

 «ليريت نيب ۶ اهارجأ ىتلإ كلك براجعلا نإو ١ : ىلسكه نايلوج لوقي
 یف ٤ یارف تیرلج ٭ اہ ماق یتلا فكلتو ء ساوحلا مادختسا نود سدا یف

 وبنتلاو راكفألا ةءارق نع رحآل تقو نم ةباتكلا ةرثكو « راكفألا لقت
 قيرطلا ريغ نع ةفرعملا ىلع ةردقلا سائلا ضعبل نأب ىحوتل «لبقتسلاب
 . ٩ ساوا قيرط نع كاردوال ىداعلا

 نم اًدالإ لق ناک نإو كلذك دحيم وهو -« ىلسكه سودلآ # لوقيو
 نودوزم رشبلا ضعب نأب فارتعالا نم صانم اتل دعي إل هنإ١ : نايلوج هيخآ
 نإو . ساوا قاطن نع ةجراخ ةقيرطب لوهجلا فافشتسا ىلع ةردقلاب
 نآ عيطتسب انم نم .ركذتلا ةيلمعو كاردإلا ةيلمع اهب منت ىتلا ةقيرطلاب انلهج
 متي فيك ملعن ال نحت كلذك ؟ ركذتلا وأ كاردإلا ةزجحم متت فيك فرعي
 همالک ةياهن ف دروآ مث ۔ . « ةيملع ةقيفح كلذ مغر هتكلو « فافشتسالا
 نإ : لاق ثيح ثاحبالا ذب نيلعتشملا ءاملعلا دحآ « نيأر ١ روتكدلل ةلاقم
 . نيدلا لاع ىلإ اًديور اًدیور انلخدت قتاقحلا هذه

 تاسنإلا قاطن عاستا ىلع ناعربلا اهنم دمتسنل لاوقألا هذه لقنت اتسلو
 ىلإ ةجاح ىف اتسلف . الك . ساونا طيحعو ةدالا طيع ىف هراصحنا مدعو
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 ةيرشبلا ةايح ىف ةسوململا دهاوشلاو « نآشلا اذه ىف ٩ ىبيرجتلا ملعلا ١ ةداهش

 ل رفاكلا ىدالا ملعلا ىتح هنإ : لوقنل طقف اهدرون منإو . تايبلأ نع ةينغ

 اهيف هترصح ىتلا ةقيضلا دودحلا هذه دتع ناسنإلاب فقي نأ عطتسي

 . نامزلا نم نرق نم رثكأ ةميدقلا ٩ ةيتيورادلا»

 ةملظلا ةيلهاجلا نم ةليوطلا ةرتفلا كلت ءاضقنا دعب ناسنإلا بجعيو

 « ةسكللا هذه سكتني نآ ناسنإلا عاطتسإ فيك « ملحلا مساب موقت ىتلا

 !قالطنإلاو ةفرفرلا كلمي وهو اروصح اخيسك دعقيو « هتاقاطو هسفنل ركتتيف

 اهتحس نم نكي ايهم « ةدحاو ةليسو الإ ةفرحلا لئاسو هسفن ىلع دسي بقيك

 یھف اھقمحت نم نکی اہھمو ‹ ةیٹرج یھف اھرمش نم نکی اےھمو < ةقیض یھف

 ىمظعلا ةوقلاب هتاص عطقي فيك . ءايشألا رهاوظ الإ كردت نآ عيطتست ال

 ةوقلا هذهب لاصتالاب - كلمي وهو « ءايشألأو ماوحلاو دودلا لزعني امك « لزعتيو

 شيعي نآو . ۔ ةايلاو نوكلاب هتالص عسويو هسفت عسويو هتايح عسوي نآ
 بحلا طاير ىلع . . ىلمعو ىروعش قاطن بحرأ ىلع ناسنإلا هيخآ عم

 . هللا ىف ةديقعلا طاب رو «لدابتملا

 ةملعلا» اهيف خفتي ةسكن . ناويخإ ملاع ىلإ ةسكنلا نوكت نآ الإ . . فيك

 . ناطيشلا اهكرابیو

 اذه وه هيف زاجعالا ريكأو . زجعم هنإ . لئاه مخض نئاك ناسنإلا تإ

 نيط نم ةضبق» : هحور ف ةيولعلا هللا ةخفنو ضرألا نط نم بيجعلا حجيزملا
 روقسوفو مويسلكو ساحنو ديدح نم ةيدالا ضرألا رصانع اهيف لشمتت ضزألا

 ةخفنو . ضزألا عفاودو ضزألا تاوهش اهيف لشمتتو « نيجورديأو نيجوسكأو

 لثمتت اك « ةعفرتاو ومسلا ىلع ةرداقلا ةفيفشلا ناستإلا حور اهيق هللا حور نم
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 نيح ناسنإلا اهبكتري ةقاح ىآف <" راحالا لع ةردقلاو ةطباضلا ةدارإلا اهيف
 مث ةرداقلا ةردقلا ةزجحم امهجازتما ىف لثمتت نيذللا  نيذه هي رص للبصقي

 دقلو ؟ عیمحلا كلمي وعو « دحاإو بناجب ىفتكيل « هنع اًديعب اهدحأب ىقلي
 _ لالسنالا لإ ا یعسیو « وحلا اذه ىلع هتقاط رمدي وهو ۔ نأسناللا ناک

 اًقرع ببصتي ناک یذلا تقولا ف « اهلك ةايخلا ةرطف نع هتاذ تقولا ىف .دعبي

 ! ةا رهاإوظ ق تحعبلا نم

 اداب ىفتکت ال ۔ ناسنإللا هلب _ اهلك ءايحالا ىف ةقيمعلا ةايلا ةرطف نإ

 «ءايحألا ١ ماسجآ سردي وهو ٩ نوراد * معز اک ۔قیرط برق نم ٩ ةرورضلا»
 لإ هيف فدع ىذا تقولا تأذ یف 4 ءادالا » ناسحإ لإ اقاد فدہت ابتا لب ۔

 . لاجل ا لإ فدع انإو ةرورضلاب ىفتكت ال اأ ىآ . ءادالا « ةحص#

 ؟ ناولألا ةقسانعلا ىذشلا ةحايفلا ةليمحلا ةرهرلا هذه تيأرأ »

 ؟ ةرورض كلذ نظتآ »

 . سانلل ءافشو ءاذغ لسحلا اهنم جتنيف لحنلا اهيلإ بذجتل : اولاق د
 4 تابتلا حيقلت ف كلذك دعاستو

 ىف نركي نأ لحنلا ىلإ سايقلاب < ةرورضلا * نم له ؟ كلذ نظت لهف

 ؟ لالا اذه لك ةرهزلا

 ةجرألا ةرهزلا ىلع طحيل هنإ و . عضاوتم قلخ لحتلاف . هللاو الك 2

 . لالا ةيداعلا ةرهرلا ىلع طح اك ةنتافلا

 نآ نكمي ٤ ةيجولويبلا * فادهألا لكو . ةرورض نذإ ةرمهزلا لاج سيلف

 . ةرهز لمجآ ف متت اک ةرهز طسبآ یف متت

 ۔ ٤ لوسرلا نم تاسیق ھه باتک نم (۱)
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 ؟ « ةعيبطلا ١ هذه تيأرو

 ؟ ديلولا حبصلا لاج تيآرو ةعدبألا قغشلا ةر تيأرو »

 ؟ نادجولا زتو سافنألا رهبت ىتلا لالا ةعور تيأر

 انأك نكاسلا ليللا ىف هارت < جوملا برستم ةياهع ريغ ىلإ دتملا رحبلاو »

 ؟ حايشألا وأ . . فايطألا هرمعت

 «ًاهكوض ىف رحسلا معط ٤ تقذ 3 و ؟ ٩ اهتقذ * له ۔ . ءأرمقلا ةليللاو »

 ؟ سومهلا اهئيدحو ةبراسلا اهفايطأو « اهلظو

 ؟ ةرورض كلذ نظت له »
 اذه رغب ةعاطتسمو ةنكع ةايلإو ء هلك كلذ ىت ةرورضلا ىه نيأو ١

 ؟لالا

 ؟ نتافلأ هجولا اذه تيرو ۵

 كلت. ,راوغألا قيمع ماع اهتم لطي ناتللا ناتلاخا نانيعلا ناتاه د

 ءارو نم لطت ىتلا «حورلا» كلت. .ريعملا ىتعملا اذه . .ةقسنلا عيطاقتلا

 ؟تأيسقلا

 ؟ ةرورضلا امو ؟ ةرورض كلذ نظت

 جحبقآ ىف متت سفنتو بأرشو ماعط نم ٩ ةيجولويبلا تايلمعلا لك تسلا د

 ؟ ءاوسلا للع هجو لجأو هجو

 فرصب رکذ لکو یٹئآ لک یف ققحتی سیلآ . هتاذ ستجلا ءادت ۔ . لب د
 ؟ لالا كلذ نع رظنلا

 . . ١ ةرورض 3 سيل هنإ الك
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 . ٤ لاج وها يتإو

 5 ءادالا درع ال ءادالا ىف ثناسحإ وه 0

 . + ةعيبطلا ةرطف . . للا اهقلح ايك ةايخلا ةرطف كلت د

 ةسوسحلا رهإوظلأ ف تحيي وهو ناسنإلا اهيست ىتلأ ةرطفلإ ىح كلت

 ةرورضلا ءادآأب ىفتكي ء ةرورضلا ملاع ىلإ طبهو « هسفن اهعع ىسنو ؛« ءايشألل

 لمحي ىذلا ناسحإلا . ءادآلا ىف ناسحإلا ىلإ فدهب الو « قيرط برقأ نم

 نع كلذك فرحتي وهف ‹ هللا نع نأسنإإلا فرحتي نيج . يج "الو

 ! كاب ذايعلاو نيلملا ةام- ىلإ ةملظلا ىف سكتريو « ةرطغلا

 ې چ و

 نم ًاهخلبم كلذو « ٩ نوراد ١ ةيرظن نم تشعبنإ ىتلا ةيناويملا ةيضق كلت

 . . لالضلا نم اهادمو ىح إ

 مئادلا روطتلا ةيضق ىهف ةيرظنلا كلت نم تثعبتا ىتلا ةيناثلا ةيضقلا امآ
 . تالا رصنع يغلي ىذلا

 عباسلا نرقلا ةيان ف ىبوروألا ركفلا ىلع اديدج اًئيش روطتلا ةركف تناك
 مهنيب اف ءالعلا هشقاني ايلقع « افرت ٩ تناک . رشع نماثلا نرقلاو رشع

 دعب الإ ةداحخلا اهجروص ذحأت ملو ٩ ةيبعش ۵ ةركف حيبصت مل اهنكلو « هيف نوفلؤيو
 نم اهزوعي ناك اًيملع اًدنس ةيرظنلا كلت ىف تدجو دقف « 4 نوراد ۵ ةيرظن

 ةروصب ءآلعلا ريكفت تألم مث نمو ةايللا ةرطف ميمص نم انس لبق

 )٩( هتحیبد حریلو ۶ : لصف : * لرسرلا نم تاسبق ٭ باشک نم «
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 ءةثرللا هبشي ايب اهوفقلتف ٠ هاا راكفآ ىلإ تلقتنا كانه نمو «ةيدج

 ةثوللا ةدش نم - مهيلإ ليخيو < ضرألا رهظ ىلع ءىش لك ابي نورسفي اوراصو
 ! سومان الب هلك نوکلاإو « دعاوق الب اهلك ةايلا نأ _

 ىطسولا روصعلا ف توبثلا ةركف ىف حلأ دق ةصاخ ىنيدلا ريكفتلا ناكو

 تویٹو ۔ هناحبس ۔ قلاسآ توب نأ نيد لاچر نط نیح ةديقع اهلعج تح

 ناسنإللآ تویث هانعمو « هقلحح نم ءیش لک تویث هانعم « قلخ ا نم هدصق

 مهارغأو . هتایحب لصتت نوش نم هلوح ام لکو « هدیلاقتو هتاداعو همظنب

 نم رصعلا كلذ مولع ىف اعاش ناك ام  قتباسلا لصفلا ىف اتلق امك نظل! اذہہ

 . ملعلا بناج نم ابعابثإ دعب ۔ روطتلا ةركف تتاك كلذل . . تنايثلا ةركف

 ! نودتهم مهنأ نوبسحمو * داو لك ف نوطبخ اوحارف مہنازتا مهتدقفأ ةمدص

 نيب اًحضاو اًقيرفت اوقرف دق نورق ةرشعب كلذ لبق نيملسملا ءالع ناك نيب
 «« هقلش روطتو ہہ هناحیس ۔ یلاخ ا تابت

 : « نيدلاو معلا نيب حازنلا ١ : هباتك ىف ىكيرمألا « ربیرد 3 لوقي

 نم هنظن انك أم ةيملعلا ءارالا نم ميعافلؤم ق ىر نيح شهدنل اننأو ۶

 تانئاكلل ءاقترالاو وشنلا بهذم نأ كلذ نمو . رصعلا اذه ىف ملعلا جئاتن

 اویھذ دق اوناک و ۔ مھسرادم ف سردی ناک ء اًنیدح اًبھذم ربتعی یذلا ةیوہضعلا

 . 1 اشي نداعلاو تادا لا لع هقيبطعب كلذو « هيلإ الصواغ دعبأ يدم ىلإ هتم

 بتكف « ةيرشبلأ ةايلا روطتب احضإو ًاساسحإ نوملسملا سحآ كلذكو

 ىملعلا ينعلاب عايتجا ماع لوأ ةقيقحلإ ىف وهو _ هتمدقم ىف نودلخ نبأ

 كلذ ىف رثؤوت ىلإ ةفلتخملا لماوعلاو « تاعمتجلا روطت فصي ۔ ثيدحلا
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 كلذ . ىرشبلا روطتلا ةركفل لمع قيبطت هتاذ ىمالسإلا هققلا نأ ك .روطتلا

 نيدلا لوصأ نم ةدمتسم ةديدج لولح نع ثحيبلا ىه ةمئادلا هتمهم نأ

 نب رمع لاق اک وآ « مہعاجاحو رشبلا لكاشم نم دج ام ةهجاول «هحورو
 . ٩ اياضقلا نم مط دجج أم ردقب ةيضقألا نم ساتلل دج ١ :زيزعلا دبع

 لثم ىف رشع نماثلاو رشع حباسلا نرقلا ىف ابوروآ ف نیدلا لاجر ناک ولو

 ماسلا ) ىرجها لوألا نرقلا ىف نوملسملا هيلع ناك ىذلا حضانلا مهفلا اذه

 نيبو مهتيب ةرفنلا تماق الو ۽ ةديدحلا ملعلا وجب مهتمدصأل (یدافیلا

 . فاطم ا ةياہن ىف ةيواا ىلإ ابوروأب تدأ ىتلا ةرغنلا كلت «ملعلا

 # و چ

 هنأ كلذ ىنعم للهف . . روطتي هلك نوكلاو . محن . روطتت ةيرشبلا ةايخلأ

 ؟ ةيرشبلا ةا ا فو نوكلا اذه ف ةتباث دعاوق دجوت ال

 «درتو نخستف « روذت ىهو روطتت موجنلاو . . موجن ىلإ روطتت مدسلا
 الي ثدح ال كلذ نم اًتيش نكلو . .. يطبتو عرستو < روكتتو جحبنتو
 فشكي ىذلا سومانلا . سومانلل اًملاغ ثدحم ال كلذ نم اًتيشو «نوناق
 . تاودألا هل تحسیتأو لتاسولا هل ترسیت اےلک هنم اقرط ملعلا

 لک اًدیدج ٹدحتسیو . موي نع اموی هتايح ريختت . . روطتي ناسنإلاو
 نركلا مكحت ىلا ًاهخاذ سيمارنلا سيمأونلل عضاخ كلذ عم نكلو . موي

 . ةايخا مكمتو

 ةغومج وآ ةقاط نم هنوكت ريختي له ؟ هتعيبط رختت لهف . . توكلا روطتي
 ؟ تاقاطلا نس

 لظيو « هتالاحو هروص ربختت اےنإو . ءايلعلا نم دحأ كلذب لقي مل ! الك

 . هيلع وه ام ىلع اتباٹ هرهوج
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 هتالاسو هروص رغتت وأ ؟ هتعیبط ریختت لهف . . . روطتی كلذك ناسنإلاإر

 ؟ هيف ىذلآ رهو تیثیو

 نيب مئادلا بلقتلاو ليوطلا ىدملا ىلع ناسنإللا نايك ىف ريغت ىذلا امو

 ؟ لاوحألإو فورظلا نم تاثم

 ‹ ىبوروأالا حمتجملا ريس ىف ةرربك تالوحت ةيعانصلا ةروثلا تثدحأ دقل

 ف ساللل يخف .. ةيقلخو ةيركقو ةسايسو ةيداصتقاو ةيعاتجا تالومت

 ن ةدحلا لك ديدج ثدح أم لك نأ قحالتلا عيرسلا لوحتلا نم مهتلهو

 ال ديدج قلخ مهأ : مهولا اذه مهبكر مث نمو « ليق نم هيبش هل ٿدحج
 ىف لصحم طخ كانه سيلف نذإو . هبأشت الو قباسلا ىلا نيبو هنيب طابترأ

 . ناسنالا همسإ تباث نايك الو < ةيرشبلا ةايحأ

 مهيد ةفولأم روطتلا ةركف تناك ول وأ « نزرأو كلذ نم لقعأ اوناك ولو

 امو « هلك طاطتشالا اذه اوطتشأ ام . ىمالسإلا ركقلا ىف ةفولآم تناك اک

 . ريطخخا مهولا اذه ىف اوعقو

 اهتثدحأ يتلا ةمطالتلا جاومألا كلت ىف ناسنإللا نايك ق ريغت ىذلا ام

 ؟ ةيعانصلا ةروثلأ

 ؟ ريمتلإو زوربلا نع

 ريغ وآ ةيعاو ةطباض ةوقو ةشايج هيرطف عفاود نم ىسفنلا هبيكرت رخت له
 ؟ ةاماع ريغ وأ ةلعاع ء ةفيعض وأ ةيوق < ةيغأو

 هعوزنو ؟ ةقرحملا ىلإ هعوزنو ؟ دادتمالا ىلإ هعوزنو ؟ ءاقبلأ نإ هعوزن خت له
 ؟ دولا

 اف



 نودي رهوا لظيو « تالال او روصلا ريغتت مآ . . ؟ اڌبآ هذه ریغتت لهو
 ؟ رەخت

 ىه لاكشالإو روصلاف . فورظلا عونتو بلاطملا عونت انعدخم نأ زوج ال هنإ

 دكت م ةيسيئرلا فواخملاو ةيسيترلا تابغرلا نكلو « عقاولا ىف تعونت ىتلا
 . ناسناالا يمسي ىذلأ ٩ ناکا ١ یه ءذهو . صج

 وأ ‹ ضإألا نم ًاًبشع وآ « ةثين ةسيرف هلكأيف . ماعطلا ىف ناسنإللا بغري

 ةرخافلا ةدئالا ىلع هلكأي وأ . تاودآ الب شهنت هديو ةطاسب يف اوهطم هلكآي

 . ةانأو قفرتو ىئأت ف نيكسلاو ةقعللاو ةكوشلاب

 ؟ ماعطلا ق ةنماكلا ةبغرلا مآ ءادألا ةقيرط ؟ ريخت ىذلا ام

 ىف هيضقي وأ . ةباغلا ىف ناويلاك هيضقيف . سنعملا ف ناسنإلا بغريو
 ىف ةبصتخم ةسلخ هيضقي . ننفتو لزغو قنآت ف هيضقي وأ . ةعرسو ةطاسب
 ام . . نوئأقو ةعيرش لظ ىف ىسفت نانتمطا ىف هيضقي وأ . رعاشملا ةملظ

 ؟ سنجلا ق ةنمأكلا ةبغرلا مأ ءادألا ةقيرط ؟ ريغت ىذلا

 ‹ راجشألا عوذج نم اخوك ةياخلا ف عضيف نكسملا ىف ناسنإلا بغريو

 ةدوزم ةرأمع ئشني ةنيدملا فو « رجلا نم اّتيب وأ نيطلا نم اترك ةيرقلا فو
 ىف ةبغرلا تريغت لله ؟ ريغت ىذلأ ام . . تاودآلا ثدحأو لئاسولا ثدحأب

 ؟ بولساالاو لكشلا ريخت مآ نكسلا

 س كلذ رو ولا لثاوغ عفدلو ةنيرلل سالا ءأ درا ف ناسنولآ غریو

 فو ءربولأ نص ءآدر ءأديلا قو ت دل م ءأدر ةباخلا ق منصرف ۰ بابسلا

 ...le نارللا فلعل جيستلا نم ءادر ةنيدلا فو < ورقلا نم ءادر عيقصلا

 ؟لاكشألاو روصلا تيربغخت مآ سبالملا ءادترا ىف ةبغرلا تريغت ىله ؟ ریخت ىذلا
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 نمو ءةرات رجشلا قرو نم اًسارف عنصيف ةحارلا لئاسو ىف ناسنإلا بريو
 ام ۽ ةرأت وشحملا طاطا نمو 5 ةرات فودنلأ نطقلا نمو « رأت ماعنلا شير

 ؟ لاكشألاو لئاسولا ترخت مأ ةحارلا ىف ةبغرلا تريغت له ؟ ريغت ىذلا

 ف هاش و ةيرقلا ىف هاشخو ةياغلا ف هاش تولا ناساالا ىشخو

 كلذ ذختيو هاوخأ ی هاششو ء رحبلا ق هاشو ¿ ربلا ىف هاشخشو « ةنيدملا

 فوخلا ؟ ریغتی یذلآ اف .. یتش تاطوعتو یتش تالیاتو یتش رعاشم

 ؟ لاكشألاو رهاظملا مآ لصأتملا

 ىف اهبناج ىلإ للدملا اهبلك عضو ىلع رصت ابال اهعم رجاشتي وأ« برشيا
 ريغت ىذلا للهف . . ءاشت ثيح هنذإ وأ راطحإ نودب بهذت األ وآ « شارفلا
 بحاص اهيآ « ةأرلاو لجرلا ةيضق « ةدلاخإ ةيضقلإ تريخت مآ رهظلا وه
 ! ءاسؤرلا نم نينثا ةداع لمح ال ةنيفسلاو « ةرطيسلاو ةسايرلا

 جحدكيو « ةباغلا ف ديصلاب حدكي . شيعلا لجآ نم ناسنإلا حدكيو
 . عنصملا ف لمعلاب حدكيو « ناويدلا ف لمعلاب حدكيو <« ضزالا ق ةعاررلاب

 ؟ هنع صيع ال ىذلا بجاولا مآ حدكلا رهاظم ؟ ريختي ىذلأ ام

 . . لايعألا نم تاثمو راكفألا نم تائمو رعاشملا نم تاثم هرو هررغو

 هتایح تریغت |مهمو هقورظ تیریغت اهم ریغتی ال اتیا صنع ناسا یف نإ
 بنئاج ىلإ هيو . رييختلا اهكردي ال ةيلزآ قاشس لصعي هنأل ٠ ضزألا ىلع
 ةروطتم تالاحسو « تباثلا رهوحخأ نم ةريختم روس : لقوأ . رغتم رصنع كلذ

 هنوک نع ناسنإلاب جر ال اهروطتو اهريغت ف اهنکلو « متادلا نايكلل
 سضنلا ةدحو مکیسپ « مئادلا هنايك نم ةدحاو ةظخ لصغت الو «ناسنإلا
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 . ناستإلا هيلع لمتشي ام لكل اهومشو « اهطبارتو ةيناسنإلا
 : هنیوکت یف ةيلزأ قئاقح كانه
 ضرالا ف لعاج ىنإ ةكتالملل كبر لاق ذإو ۵ هللا ةدارإ نع ردص هنأ #
 ۾ ل

 ىذلا مكبر اوقتا سانا اہيآ اي : ةدحأو سفن نم اعيج رشبلا نو #

 . ( ةدحاإو سفن نم مكقلخ

 اهلمكي ىذلا « جوزلا * قل دق اهسنج نم ىأ _ سفنلا هذه نم نو ١
 . «  اهجوز اهتم قلخو ةدحإو سفن نم مكقلخ » : اهمئاويو اہب یقتایو
 مكنيب للعجو « اهيل !رنكستل اًجاوزا مكسفنآ نم مكل قلخ نأ هتايآ نموا
 ۰ ¢ ةجرو ةو

 : بوعشلاو لئابقلاو مهلك قلنا ثينأ اهجوزو سفتلا هذه نم نو۶
 دك الاجر اهتم ثبو اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ»
 لئابقو ابوعش مکاناعجو یٹنآو رکذ نم مکانقلخ اإ سانلا اپہآ ای ٭ . ٤ ءاستو
 . «" کاقتآ هللا دنع مکمرکآ نإ . !وفراعتت

 نيط نم ةضبق . هللا ور نم ةخفنو ضزألا نط نم ةضيق ناسنإلا نآو »
 روفسفو مويسلكو ساحنو ديدح نم ةيداملا ضزألا رصانع ف لثمتت ضزالا
 ةخفنو . ضرألا حفاودو سضرالا تارهش اهیق لثمتتو < نيج ورديآو نيجسكآو

 . ١ ۲۲١ مورلا ةروس (4) . 4ه ةرقلاةروس ()

 , ٤١ 3 ءاستلا 5روس (9) . 6١ ۶ ءال روس ()

 . 2 1۳١ تارا ةروس () . 4 ١ د ماسلا ةروس (۳)
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 اک « ةعفرلإو ومسلا ىلع ةرداقلا ةفيفشلا ناسنإلا حور اهيف لشمتت هللا حور نم
 نم ناسئإلا انقلخ دقلو ١ : رأيتخالا لع ةردقلاإو ةطباضلأ ةدارإلا اهيف لثمتت

 هل اوعقف ېحور نم هيف تخفتو هتيوس اذٳف ۰ “ «نيط نم ةلالس
 نم حلفأ دق « اهاوقتو اهروجف اهممأف « اهإوس امو سفت» و .*نيدجاس
 ." «اهاسد نم باح دقو « اهاکز

 . ةايحلا « ىهاظم ١ تريغت اهم ريغتت ال ةعباث رصاثع كلت »

 تباثلا رهوجلا نم ةريغتم « روص ١ لق وأ . ريغتم رصنع كلذ بناج ىلإو
 جرحت ال اهروطتو اهريخت ف اهنكلو : مثادلا نايكلل ةروطتم ٠ تالاس و

 « مئادلا هنايك نع ةدحاو ةظحا ىف لصفنت الو ء اتاسنإ هنوك نع ناسنإلا
 . ناسنإلا هيلع لمتشي أم لكل اهومشو « اهطبارتو سفنلا ةدحو مكحب

 ةدلاح اهلثم تراصف « ىرخآ قئاقح ةيلزالا قتاقحلا ىلع بترت دقو ٠
 , ربغتت ال ةمئاد

 هلا ةمظعب اوسي . ةميلس تماد ام مہترطفب سالا سحب نآ اهیلع بترت

 . ةايلا ىف نوعلا هلم اودمتسيو « هودبعيف « مهتلاض ىلإ سايقلاب
 . ةدحإو سفن نم هللا (هقلخ ناذللا _ ناجوزلا سج نأ اهيلع بترتو ۶

 نيدحتم الإ لماكتي ال اعدوجو نآو ٠ ضعيب اهضعب قاصتلاو نينحب

 . نیه ارام نیداوتم

 EF تونم ةروسا 1)

 ۹ د رجا ةروس (۴)

 . 4 ۷-۱١ 3 سما ةروس (۴)
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 «عيمجلا عم محر تاذ ةدحاو سقن نم اًخيمج مه ذإ <« ةيتاسنإلا ىف ةوحأالاب

 . . ۔ ريفا ف اوکراشتپ وآ اوتواعتیف

 . '« ةمئاد سس ىلع زكترت األ ةمئاد رصاتع كلت #

 . قالحألا اهيلع موقتو « ةديقعلا اهيلع موقت ىتلا سسأالا ىه كلتو
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 ميمص ىف مئاق رصتع . ةيرشبلا سقنلا ىف تباث رصتع هللا ىف ةديقعلا

 ىذلا فارحنالا انإو . هيلإ هبنت مف ولو اهقلاخ ىلإ ةيرشيلا ىد «ةرطفلا

 كانه نأب ناإلا نع اًقارحلا سيلو <« هللا روصت ةقيرط ىف فارحنا وه ثدحم
 ةمهمو . ناستإلاو ةايلإو نوكلا تقلحخ ىتلا ىه « ةرداق ةقلاحخ _ ام _ ةوق

 هنم عينت ىذلا « قحلا روصتلا ىلإ ةيرشبلا ةياده ىه ةمئادلا لسرلاو ءايبنألا

 . ميلسلا ميظنتلاو حلاصلا كولسلاو ةحيحصلا رعاشملا كلذ دعي

 نم ريغ وأ خيراتلل ىدالا ريسفتلا معزي اك « روطتت » ن ةديقعلا هله

 ةدايعو بألا ةدابع نإ . نيرصتالا نينرقلا ف ترهظ ىتنا ةيعاتجلالا تاساردلا

 ىلإ ةياهنلا ف لصو ىذلا ةديقعلا روطت ىع نكت م نثولا ةدابعو مطوطلا
 ن ةحيسصلا ةديقعلا نع يرشبلا فارحنالا روطت ناك اذه اينإ . ديحوتلا

 ةلسلس ةيرشبلا ىلع ترم هنأ خيراتلا نم اًخيحص سيلو . ةفلتخلا هروصع

 نم ۔ تہاثلا اإ . ديحوتلا ىلإ ةياهنلا ف تدأ ةلاضلا دتاقعلا نم ةمظتنم

 نم . لالضلاو ىدا نم ةبقاعتم تارود ىف ترم ةيرشبلا نأ . خيراتلا

 . ميسجتلإو ديرجتلا نم . ددعتلاو ديحوتلا

 . ٤ لوسرلا نم تاسف 3 باتک نم (۱)

 . دوجو اش هس داك ال ةذاش ةف اص قلا ا دوج وب نوتمؤي ال نیلا (۳)
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 نوكلا رهوج ىف تباثلا رصنعلا اذه سمي ال ىرشبلا ٩ روطتلا * لکو

 ذئنيح ىتحو < حيحصلا روصتلا نع فرحتي نيح الإ ء ناسنإلأ ميمصو

 . ساسألا لمشي الو ةروصلا نمشي روطتلاق

 دحآ ىوس -اهاوحآ روطتو اهفورظ فالتحا ىلع - ةيرشبلا ةايح ىف سيلو
 وأ ةميقتسملا ةديقعلا . . روصتلا ىف لالضلا وآ ىدملا نيلياقتم نيعضو

 . ليبسلا ءاوس نع ةفرحنملا ةديقعلا

 نيذه دحأ الإ .. هلاوحأ روطتو هفورظ فالتخا ىلع - عضو ناسنإال سيلو

 . تاباغلا ناكس وأ ةنيدملا ناسنإ كلذ ىف ءاوس « نيلياقتلا نيعضولا

 امإ : نیریاغتم نیبقاعتم ‹ نینثا نیروط تاذ اهعقاو ىف ةيرشبلاف مث نمو
 ۔ لالضلا امإو ىدا

 نأ اہ مھوی یتلاو ‹ خیراتلل یداملا ریسفتلا اھرکذی یتلا ٤ راوطألا ٭ امآ
 مامالا ىلإ ادبآ اًمدقتمو « ادبآ ادعاص « ةيرشبلا ةايحلا ىف !دعاص اطح كاته

 روطتلا مسرت اإ . قاعألا ىلإ لحدت الو رهاظلا مسرت رأوطألا هذه . .

 . ةيرشبلا ةايملا ةقيقح فصت ال اهنكلو ء ةيرشيلا ةايحلل ىدالأ

 هتعيبطب هنأل « ٩ ملعلا * طح وه ماإودلا ىلع اةعاص اًدحإو اطمح كانه نإ

 طلا امآ . اهنم ربك وه ام ىلإ « اهدعي ام ىلإ ىدؤت هيف ةوطحخ لك . كلذك

 . ميقتسم طح ف ريسي الو ماودلا ىلع دعصي ال هنإ . كلذك سيلف ٩ ىسفنلا#

 ؛ خيراتلا رادم ىلع لضيو ىدتہو « جوعيو ميقتسيو « سكتنيو دحصي هنإ
 رادمو . 1 نیلفاس لفسآ هانددر مث ۽ میوقت نسحأ ىف ناسنإللا الح دقل»

 ىلإ هدرمو . ميلسلا داقتعالا وأ فرحنملا داقتعالا وه « ريغتلا وأ ٩ روطتلا ۶ اذه

 هترظن ةقيرطو « ةفلتخ تاقاط نم هيف بكر ےب هیعوو « هسقنب ناسنلا روعش
 . ةا ىلإ
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 , . ىملحلا روطتلاو ىداصتقالا ررطتلاو <« تدم ىذلا ىدالا روطتلا ام

 دبلتتو لوزي نأ ريثأتلا ثيلي ال مث « ةيرشبلا سقنلا ف هتقؤم راثآ ثدحت اهلكف

 (ك . .اهمكجي ىذلا لحادلا اهنايكو اهفولأمو اهتداع ىلإ دوعتو « سفنلا هيلع
 مسجلا ىلع هل دوعي الو ةرتف دعب هلوعفع دقفيف ديدجلا ءإودلا ىلع مسجلا دوعتي

 أت

 اهراكقآ نم .. سقتلا لخاد نم ءىجج ىذلا وه ىقيقحلا ريغتلا انإ

 اهديدحت نم . . اهوح أم ىلإ اعرظنو اهتاذ ىلإ اہترظس نم . . اهرعاشمو
 . اهزكرمو اهرودل اهريدقت نم . . اهفادهأو اهتمهل

 ! راما وآ ةرئاطلا وأ ةرايسلا وه سيلو « قحا ريختلا وه اذه

H# FF #F 

 يلقعلا هعنصي ايف سيل « « روطتلا * سايقم و « ةراضحلا سايقم نإ

 ف نكلو . « مولع ١ نم هيلإ ىدت ايف سیلو « ةيدام تاعوتصم نم ىرشبلا
 1 ناسنإلا » ساشقم ف هضافخنا وأ هعافترا یدمو « هلک كلذب هرثآت ةقيرط

 . < ناريلا 2 سأيقم نع فلت ىذلا

 ايارملل همادخشتسا ىدم وه « ناسنإلل ةبسنلاب رحأتلا وأ مدقتلا سايقم

 یف هدوعصو ناویلا نع هدعب یدم وه یاتلابو ۔ ناریخا نع اہب ٤ درفت» یتا
 نايلرج د لاق اک ۔ تالآلاو ددعلا تناک نئلو . هایازم هل هجتت یذلا لاجلا

 ٤ یلسکم » لاق اک ۔ ااف ‹ ناسنإلا اہب زیت یتلا صٹاصخلا نم ٭ یلسکمھ
 نمو . نايكلا ةيقب نع ةلصفتم تسيل يهو « ةديحولا ةيزلا تسيل _ كلذك
 م ناسنإلا مدقتل اشايقم الو « ةراضحلل اسايقم اسدحو  حلصت “ل مت

 . مامألا ىلإ اهب عفدتو « ىرحألا ةيناسنإإلا ايازلاب طبترت
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 نويزفيلتلا وأ ويدارلاإ زاهج وه سيل ناسنإلا ةمظعل ىقرقحخا سايقلا نإ#
 ةلينقلا الو « لآلا لليسغلا زاهج الو « اهبكري ىتلأ ةرايسلا الو « هكلمي ىذلا
 هرعاشم ىف هلك كلذ رئآ وه انإو .. ضرألا هجو ىلع ةايحخلا اهب رمدي ىتلا
 نع ةركف ىلإ هب لصي ناك اذإف . مومعلا هجو ىلع ىسفنلا هنايك و هفطأوعو
 ناسنإلا ىقترا دقف « عفرأو ريكأ ةايلسإ نع ةركفو « لمشأو عسوأ ةيناسنإللا
 ‹ ةلوذرلا ةينائألإ قاطن ىلإ هرعاشم قيضي ناك اذإ امأ . كلذ لكب اقح
 اذه مغر « ةيرشبلا تطحنا دقف ةفوهللا دسجلا تاذلم لع هب فكعيو
 ۔ “« راصبألا فطخي ىذلا قيربلا

 وه سيل ىرشبلا مدقتلا سايقم نأ ىلع ليلدلا .. كلذ ىلع ليلدلاو
 وه ليلدلا . . جاتنإلا لئاسو وه سيلو ‹ ىملعلا مدقتلا وه سيلو ءةدالا

 . نيرشعلا نرقلأ ىف ابوروآ

 ةيدالا ةوقلأو ملعلا نم ةورذ ىلإ تلصو دق نيرشحلا نرقلا ف ًابوروأ

 . . مويلا ىلإ اهدلوم ذنم ًاليثم ةيرشبلا اه فرعت مل جاتنإلا ةماخضو

 ىقلخلا طوبملا نم ىوتسم ىلإ تلصو دق نيرشعلا نرقلا ىف ابوروآو
 .ءاوسلا ىلع ةثيدحلاو ةميدقلا اهتيلهاج ىف هنم اوس ةيرشبلا فرعت مل ىحورلاو

 لجرلا ةدايس نإ رصاعملا ىزيلجنإلا فوسليفلا « لسردنارترب * لاق نيحو
 وأ « ملعلا نم الخ دق ضيبألا لجرلا نآأل كلذ لقي ل « تهتنا دق ضيئألا
 هثكلو «جاتنإلا ماع ف مثادلا دوعصلا نع فقوت وأ ‹« ىدالا مدقتلا نم غرف
 ءةلاصلا ةديقعلا نم غرف . لحادلا نم غرف دق ضيبألا لجرلا نال كلذ لاق
 ىعفتلا اهاتعمب ال عسأولا ىناسنإلا امادعمب قالعتألا نم غرف « حورلا نم غرف
 . رضاخلا هغقو ىف برخلا هسراأي ىلا قيضلا

 . « مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنأإلا ٠ بآتك نم (1)
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 ةدوجوملا ءايشألا نم هريغ وأ « ىدألا حاتنإلا وأ ٠ ىملعلا مدقتلا ناك ولو

 عفترب نأ بجول ء ةيرشبلا سفنلا فييكت ىف مساح ا رئألا هل سفتلا جراخ ىف

 كولسلا نيدايم نم ناديم لك ىف العلا ةيناسنإلا ةمقلا ىلإ مويلا برغلا
 اعلا لع برغلا هب لطي ىذلا هيركلا حلاكلا هجولا اذه دجو الو . ىرشيلا

 طاطحنالاإو ٠ ىقلخلا لالحنالاو « رايحتسالاإو« ىرصنعلا زييمتلا : مويلا

 ؛ةيرشبلا ةماركلا باسح ىلع كلمتلإو حسوتلا ىلع هيركلا عارصلاو « ىحورلا
 . كالخاو برا فوحخ نم ماعلا هيف شيحي ىذلا رمدملا عزفلاو

 راطقأ تبرق دق مولا ةرثاطلا نإ تلاق يتلا ةربكلا ةبذكلا كلت هفتأ امو

 ناستإلا ةدحوو ناكا برقب ساتلا سحآ مث نمو« ضعب ىلإ اهضعب ماعلا

 نآ نم قيضآ ملاعلا راص - اولاق امك - وأ . ةيرشبلا نيب نواعتلا بوجوو

 !؟ نوملكتي مهو مفوح سانلا رظتي الفآ . ةريبكلا ةبذكلا هذه هقتآ ام

 ؟خوراصلاو ةرئاطلا هضعب ىلإ هتبرق نأ دعب مويلا ملاعلا دوسي ىذلا وه مالسلا

 ؟ خيراتلا ق ليثم هل ثدحي ل ىذلا عشبلا حازنلا وه مآ

 . خيراوصلا تسيلو ةرثاطلا تسيلو « لحخادلا نم رعاشملا اإ

 كرحملا ىهف . ةيرشبلا ةايح ىف ءىش مخضأ ىه دئاقعلا تناك مث نمو

 فونصو لمعلا فرص ىتش لإ هجولا ىه . لحادلا نم سشنلا كر ىذلا

 . نادجولا فونصو كولسلا

 تيقب وأ ةترثدنإو < ةرثك ةيدام تاراضح ةيرشبلا ةايح ىف تبهذ مث نمو

 ام لك ىلع . دئاقعلا تيقبو . . ةايلا نم ةيواح ةدماج ءايص اهراتا

 ةيرشب تاروصت اهتثول ام لك ىلع تيقبو . هوشتو فارحنإ نم اباصأ
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 . تالظلا ىف رثا ءوضلاو ريحلألا اجلا ىه تيب . . ةدساف
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 . ةتباث ةيضق كلذك قاللاو

 ةيحات نم - ىهو . ةديقعلل ىعقإولا قيبطتلا ىه . ةيحات نم _ قالحألاف

 طباورب ةموكی ههو . ساتلا حو هست م تاسنأللا لمأعت ةقيرط . يرخأ

 نم ةضيق نم ناسنأإلا نيوكتب ةموكحم : خيراتلا رورم اهتم ريغي ال ةباث ةيلزأ
 اهنم قلح ةدحاو سفن نم سانلا قاثبنابو « هللا حور نم ةخفنو سضزألا نيط

 . لايجألاو لئابقلاو بوعشلا اهجوزو ىه اهنم ثبنآو اهجوز

 عرتحخا اهمف « خيراتلا ثداوح تررغت امهم ريغتت ال ةيخغرات ةلأسم كلت

 ةزهج أو ینتورتکلإ مو < تالاسغو تاجالبو تنارئاطو خيراوص نم نآسنإلا

 نم اًعيج سانلاو هنأو . ةقباسلا هدوجو ةقيقح ريخي نأ عيطجسي نلف « ةيرذ
 . . ةدحاو ة سقت # نمو « دحاو لص

 تاعرتخملا نم قثبثت م اإ . ةقيقحلإ هذه نم تقثبنا دق قالحألاو

 نم قغبنت م . ةيرذلا و ةيعانصلا وأ ةيعارزلا ةئيبلا نم الو « ةروطتملا ةيئاسنإلا
 امو ء هتاذ ىناسنإلا نايكلا وه تباث رصنع نم تقثیئا انإو . ريختم رصنع

 ولو تبأاث ساس ام ناک مٿ نمو . تاعبت نم یناسنإلا ةدوجو هيلع هاقلأ

 . تارغتلاب اهرهأظم ترٹأت

 ۔ قالحألا نع فرحني كلذكف ةميلسلا ةديقعلا نع ناسنإللا فرحنيامكو

 هنآ - برخلا ف لضاقألا « ءالعلا * ةداسلا مهفي اك . انعم سيل اذه نکلو

 ساسألا نع نرفرحني ساتلا نأ طقخ ءانعم ! قالعالل تباث ساسأ كانه سبل

 . لييسلا ءاوس كولضيف ميترطق دسفت نيح تباتلا
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 تارتف الإ ةحيحصلا قالحلالا ليبس كلسي من ناسنإلا نأ ًالدج ضرفنل لب
 اه سيل ةريغتم ةميق قالحألا نأ اةبأ ىنعي ال كلذف . ةيرشبلا ةايح نم ةردان
 ةمئاد ةجاح ق ىهو فارحنالا ةمثاد ةيناسنإلا نأ طقف هانعم . تباث ساس
 . ميوقتلل

 نآ ردنیو < خبراتلا دوهع للك ف راشتنالا ةمقاد ةيتاتسا ضارمألا تإ

 ال هنآ كلذ ىنعم لهف . . تارم وآ هتايح ف ةرم ضرملا هبصي ال دحأ دجوي

 ؟ سايقلل دعإوق الو ةحصلل رايعم دجوي

 .خيراتلا دوهع لك ف راشتنالا ةمئاد اهنإ . . كلذك ةيقلحلا سصضارمألاو

 سيل اذه نكلو . . تارم وأ هتايح ىف ةرم ضرألا هبيصي ال درف دجوي نآ ردنیو
 . ساأيقلل دعإوق الو ةيسفنلا ةحصلل رايعم دجوي ال هنآ هائحم

 وهو . ناسنإ-« ىلسکه » لاق (ک ۔ تاسنإلاف . حضاو ةئأسلا ىف رأيعلاو

 ءزیمتلا یناستإلا هنایک قق نآ هل یغبنی مث نمو . ناویلا نع زیمتم درفتم
 . ناوي ا ةايح- ىلإ فرحتي الو

 رايتسالا ةيرحو ةدارإلاو طبضلا ٤ ىلسكه ٭ لاق اک ناسنإلا ايارم نمو

 نع هتزيم ىلا هايارم كلت . ةزيرخلا ةعفدل قلطلا عوضا مدعو عفاودلا نيب
 نإو . قالعأ وذ ناسنإ . لضاف ناسنإ وهف اهمدختسأ اذإف . نأويلا

 فلآ هثطحخ ىلع لظ ولو طاح وهو . . لفسأ لإ ردحينم وهف اهنع فرحنا
 . ناسنإلا ايازم قيقحت ىلع ةردق - ملعلا لاق اک - نایک یف ماد ام « ماع

 مهماهقآ تربح ابوروآ ف ءالعلا تيعأ دق ةطيسبلا ةبسحلا هذه نكلو

 ء ةثباث ريياعم كلمي ال - عقاولا ف ناويلاف . . ناسنإلا ةيناويحب اونمآ نيح
 ؟ قالعخال اتايقم الو

Ai 



 .ريبك ريغ ةقيقحلا ىف فالتحا هنكلو . . ايق اهتيضق فلتخت دق ديلاقتلاو

 ةركفلل ىكولس قيبطت األ ؛ قالحألا دعاوق نم ةنورم رثكأ ديلاقتلا

 نمو . فادهألاو دعارقلا تدحتا نإو كرلسلا بلاوق ددعتت ام ئكو . ةيقلقلا

 رادم ىلع ايثك ريغتتو « ةتباث بلاوق - اهرهاظ ىف  ديلاقتلا مرتلت ال مث

 . خيراتلا

 تاررقمو ةيقلخا دعاوقلا نع ديلاقتلا جورخ وه ائاد رضي ىذلا انإ
 . للأب ناييإالاو ةديقعلا

 ‹«تمص ف اهلمحشي طوس ةثام رها عفدي مث < ةاتفلا ةبطخ باشلا مدقتي

 . . تاقفنلا ف ناترسألا كرتشت وأ « هينج ةتاموأ « اهلهآل اهعفدي ةرقب ةثام وأ

 نواعتلا ىلع ناسورعلا قشتي وأ ¢ سورعلا ةرسآ هرض وإ هسفنل هعاتم رضحمو

 ريضلا اينإ . ريختت نأ ف ربض الو « ریغتت دیلاقت هذه لک . . دادإلا یف اعم

 نم نول ىأ . . ءاغب ىلإ بلقنتو « هتاذ جاوزلا ةركف نع ديلاقتلا جرخت نيح
 . . .ءاخلإ

 . .هسفنل ىتفلا بطخي وأ « ةبطاخلا اهالوتت وأ ةبطخلا عوضوم مالا ىلوتتو

 كانه نوكت ال نيح ريضلا نإ . ريغتت نأ ىف ريض الو « ريغتت ديلاقت اهلك
 . ناوي ةقيرط ىلع عاتمتسالل ءاقل لب ءةبطحخ

 عستت ىذلا مرخاك « دافحألاو ءانبالإو ءابآلإو دادجألا نم ةرسألا نوكتتو

 ف ةا أ ميقتو . . ءانلالاو ةجوزلاو جوزلا ىلع رصتقت وأ . . ءاهتنإ الب هتدعاق

 نجوا كرت وأ ةحيصتلاب کلا لح دتتو . . لعبا لع میقت وأ لرل

 نيح ريضلا اتإو . ريغتت نأ ىف رض الو ‹« ريغتت ديلاقت اهلك . .نامافتي
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 همبقت ميظنت وأ ةيداصعقا بابسأ وأ ةيفطاع بابسأل ةرسألا طباور حطقنت

 . بابسألا نم فكئذ ريغ وآ . .ةلودلا

 ءةموتحملا هجئاتن لإ ىدؤي فارحتا ىهق الإو . ةديقعلاو قالحألا : ةيرشبلا

 !! تافلوملا اهرب ربت ىف تفلآو ء فرحلا اهلبق ولو
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 ابتروص ىف ال . عقاولا اهديؤي يتلا ةلوقعملا اهتروص ىف روطتلا ةصق كلت

 . ةرحأألا ةرّتفلا ىف ابوروأ ف سانلا تنسف ىتلا ةنونجملا

 رغتلاو . اوبس ناسناللاو ةايلأو كوکلا ...dd ةررختم روصو تباث رهوج

 ف دسشي <« هلاقع نم ناسنإرلا قلطي الو 4 ةتباثلا دعاوقلا ىخلي اال مئادلا

 . مامألا ىلإ مدقتيو روطتي هنإ لوقي مث « ةيناويملا ةآمح لإ سكتريو ضزألا

 ! لار الو ةحئاج ةف تناك دقف روطحلا + ةميتح 3 امأ

 لحارس ددحم ىذلأ <« خيراتلل ىدالا ريسفتلا ف ةيمعح-ا هذه نوت ام زربآو

 ! ناسنإلا ةدارإب اه ةقالع ال اإ : ةحارص ق لوقيو « روطتلا ةميتح-

 ةلق مهو ابوروآ ف ىداملا ريسفتلاب نايإلا لك نونمؤي ال نيذلإ ىتحو

 « هدرغمب درغلا فعض بثاج « رخآ بتاج نم ةيمتلاب نوتمؤي مهف - ةليلق
 اغني ىذلا ۲ یمتحلا * روطتلا هجو یفو ٤ عمتجملا هجو يف فقي نآ نع هزجعو

 . لاوحأالاو فورظلا ربغت نم

 ! ناسنالا ةيبلسب نمؤي اهالك

 األ ء ةيمتا هذبب ناميإلا ىف رشابلا ببسلا ىه ١ ةينيورادلا * تناك دقو
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 نم تالفإلا كلمي ال ىحلا نئاكلا نإ : تلاق مث « روطتلل اتيعم اطحح تمسر

 . .هلوح نم ةئيبلإ فورظل بيجتسي نأ الإ كلمي الو <« هيلع روطتلا طغض

 ٠ قيرطلا هل مسرت ىتلأ ىه ةئييلإو

 - ناسنإلا لاج ىلإ ةيمتملا لقن نأ ىلع خيراتلل ىدالا ريسفتلا دزي و

 ؛ یعارتجالاو ىدرفلا هطاشن ناولأ لك ىلع اهقيطو  ناويحلا فونص نم دحاوك
 ؟ حيحصلا ىمكعلا ريسفتلا وه هدحو هتإ لاقو

 ! ناسنإلا ةيناريح نم ةياهنلا ىف ةعبان ةلأسملا نأ اًضيأ انه دجن اذكهو

 ريسقتلا معازم ىلع درثل ۲ ىلسکه نایلوج ۵ مالک ىلإ دوعن نآ یفکی ناکو
 نإف لحأو ١ : ناسنإلا درفت نع ثيدعلإا ىق لوقي ثيح خيراتلل ىدا

 : لوقي وأ « ءروطت ةقيرط ىف ةيقارلإ تاتاويا نيب هل ليثم ال ناسنإلا

 امآ» : لوقي وأ « هروطت خيرات درفت ىهو « ةيجولويب ىرخأ ةيصاخ ناسنإللو»
 دح ىلع ءاطعلاو ذحألا ىق ارح - ايبسن ارح هكولس ق حبصآ دقف ناسنإلا

 نم صلختلا نم هتنكم ةروصب روطت ناسنأللا نكلو # : لوقي وأ ١ . .ءاوس

 ليدحت نمو <« سانتتسالاب ىرخآ عاونآ دابعتسا نم و « ةسفانملا عاونألا ضعب

 .  ةيضرالا ةركلا نم سبايلا ءازجأ مظعم ىف ةيجولويبلاو ةيعيبطلا لاوحآلا

 . . ةبلاسلأ ةوقلاب سيو « ةبجوم ةلاعف ةوق تاسنإلا نأ . . يآ

 ررطتلا ةيمتحب نيلثاقلإ للع درنل لارقألا هذه لإ درعن نأ ىفكي ناک

 ‹فرصتلا كلمي ال ناسنإلا نإ : ةحأرصب لوقت ىتلا ةيمتلإ كلت « ىرشبلا

 ! ثادحأ نم هب ل ايف هل ةدارإ الو

 . قيرطلا ف ىرخأ ةوطخ ىضمتسو . . كلذب ىقتكن نل اتنكلو
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 ٤ رات ۶ نيج . ةدحساو ةلاح ىف ةقيفح ًاهنكلو ! ليرطلا هرات ف يرشبلا

 ‹ ةا ةو نوكي ال ذئتيح ! ثادحلاالل هسقن كرتيو « نايك یخلي نآ ناسئإللا

 لك هرمأ ف فرصتي ةبلاس ةيمك توكي ذئنيحو ٍ باسحس الو نزو هل وکی الو

 ا ءایشآلا نم ءیش یف وه فرصتی الو ۰ ءیش

 نيرحألا نينرقلا ف ابوروآ ف ثدح دقو ! نايحالا ضعب ىف ثدحم كلذو
 قرغف « جرملل اهسفت تكرت لب « داسفلا تاجوع نم ةدحاو ةحوم موأقت ملف

 ! فاطلأ ةياہن ف سضيئالا لجرلا

 ف ثدح اب لک رشبلا خیرات رسفی یذلا وه ہدحو یبوروآلا رورخلآ هنکلو
 ابوروأ نأ اهيف ثدح ام لك ةسكتتم ةرتف ف « نرق فصنو نرق ق ابوروآ

 ! ناطيشلل اهسفن تملسأف ء رئاحلا ةسيتكلا ناطلس نم ةقبآ تجرخ

 . خيرأتلا نم رخآ عقومو ضزألا نم رحخآ عقوم ىلإ لقتننسق الإو

 وأ ةيبرحلا ةريرجلا ىف . . جاتنإلا بيلاسأ ىف تاريخت ةيأ . . ةيدام ةوق ةيآ

 هللا دبع نب دمع روهظ لإ - ةیمتح ةروصب ۔ تدآ یتلا یھ .- حح اعلا یف

 ؟ ديدجلا نيدلاب رشييو مالسإلا اذه ىلإ وعدي ۔ ملسو هيلع هللا یلص

 < ةليبقلا روط !ودقتسأ دق اوناك ةيبرعلأ ةريزجلا ىق برعلا نإ نولوقي
 ارمآ ملسو هيلع هللا لص دمع روهظ ناکف . . ةمآاونوكي نال نوعلطتي !وذحأو

 . روطتلا ةيمتم- اًبيجتسمو « ثادحلألا ةعيبط عم اًيشمتم ايعيبط

 ! لادجلل يفوت هب ملسنسف زوجتلا نم لوقلا اذه ىف ام عمو
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 ؟ ! ٩ ةيرعلا ةمألا ١ نيد مالسإلا لك لله نكلو

 ءةودلا سيسأت لبو « ةنيدملا ىلإ باهذلا لبق  ةكم یف لوقب یهو فیک

 لبق لب . . ةيذيفنتلا ةردقلاو ةيدالا ىوقلا عيمجت لبقو « راصنألا عاتجا للبقو

 لهألا نم نيدراطمو ‹ باعشلا ف نيدرشم رفن ةعضب الإ دحأ هب نمؤي نأ
 نع الضق بيرقلا دخلا ىف لمآ الو ةيامح الو رقتسم ريخب نيمئاه « نالخلاو
 : ميركلا نآرقلا نع اهلك فورظلا هذه ىف لوقي وهو فيك . . ديعبلا دخلا

 نآرقلا نم لزن ام لئأوأ نم « ملقلا  ةروس ىف « نيلاعلل ركذ الإ وه امو»
 : ىفاعت هلوق كلذ . ىنعملا اذه ىف حرصأ وه ام ةيكللا ًابس ةروس قو .ميركلا

 : ةيكلأ فارعألا ةيإ كلذكو . ؛ يذنو يشب سانلل ةفاك الإ كانلسرأ اسود

 ؟ ۽ اغیج مکیلإ هللا لوسر نإ سانلا ایا ای لق»

 سالا ١ + لوقي مالسإلا ىبت ؟ « ةيبرعلا ةمألا » نيد مالسإلا ناك له مث

 ؟ « یوقتلاب الإ یمجع ىلع یبرعل لضف ال . طشلا ناتسآک ةيساوس

 ىف ةوطخ لوأ نم ةماع « ةيناسنإلا » ىلإ ةوعد مآ ء ةمآ نيوكتل ةوعد ىهآ

 !؟ قيرطلا

 ةيلبقلا نم ؟ خيرانلل ىداملا ريسفتلا ةاوه اي ةيخيراتلا ةيمتحإ كلذك لهف

 !؟ تاونس یف ةزفق ةيناسنإلا ىلإ
 ةيركفلا مظنلا لدعي ةوطخلا هذه درج لهف . . لئابقلا نم ممألا نوكتتو

 بيلاسأ ىف لوح الو ‹ ىدام ريغت نودب . . ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيديقعلاو
 ماق دقل لب . . مالسإلا هب ىتآ ىذلا قطنملا وه نكي م ةغيبلا قطنم؟ جاتنإلا

 ةديقعلا تبلغت ىتح « مالسإلا قطنمو ةئبلا قطنم نيب .. ادج  ايوط عارصلا
 هتلجأو ةئيبلا قطتم ترهقف « ةبالغ ريخ رصانع نمو ةوق نم اهيف ايب ةديدجلا

 . سوفنلا نم
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 ةمئاسلا ةناكم هبشت ةناكم ف اهعضيو ةأرلا رقم ةتيبلا قطنم ناك

 ىهو لذتو . ظيخلاو ساثتبالاب لبقتستو . ةديلو ىهو اًنايحآ دآوت . ناويحلاو
 طخست اهتاذ ةأرلا نكت ملو . ءايشألا كلتمتامك ةجوز ىو ٠ كلتمت ةو . ةاتف

 قال لاجرلا نم هريغ اًعضو اه بلطي نم كاته ناك الو <« ء عضوا اذه ىلع

 . ضرالا ىف ناکم أ یف الو « ةيبرعلا ةريرحخلا

  نمؤم وهو - ىشنآ وأ ركذ نم اً اص لمع نمف » : لوقي مالسإلا ءاجو
 مكنم لماع لمع عيضأ ال ىنأ : مہبر مه باجتساف» « ةبيط ةايح هتييحتلف
 . ٩ ضعب نم مکضعب : یشنآ وأ رکذ نم

 تاعي رشتو دعاوق فورعملا اذ لعجو «٩ فورعملاب نهورشاع» : لوقي ءاجو

 . تااهیجوتو

 ىح _ هللا دنع ةاوأسلاو <« ةيناسنإإلا ف ةاواسلا بناج ىلإ ۔ اھیطعی ءاجو

 ء نوبرقأالاو نادلاولا كرت اسم بيصن لاجرلل ١ : فرصتلاو كلما

 < اوبسشكأ امس بيست لاجرلل ۶ ةنوبرقألإو ندلاولا كرت اه بيصن ءاسنلو

 نرقلا ىف الإ اهئاسنل اسنرف هطعت مل قحس وهو ٩ نبستكا ام بيصن ءاسنللو
 . نيرشحلا

 ملو ٠ قحلا بحاصل ال ةرقلا بحاصل ةبلغلا ىطئم وه ةئيبلا قطنم ناكو

 ةمآ نم مكف « قطنلا اذه ريخيل  ةيمتح ةقيرطب - ةمأ ىلإ برحلا لوحت نكي
 ! نيرشعلا نرقلا ىف ةظحللا هذه ىلإ قطنملا اذه اهيف دوسي

 هنوكب ال ء ةدرجملا هتيئاسنإب « هقح قح ىذ لك ىطعي مالسإلا ءاجف

 ف شیعی ماد ام ‹ السم نکی مل ولو یتح « ناطلسو ذوفن وأ ةوق بحاص
 مهتا ايدوهب ىربتل ءاسنلا ةروس ف تايآ عست تلزن دقو . ىمالسإلا عمتجملا



 الو هل ىو الو مهتيبصعب ءايوقآ ةنيدلا نم لاجر همابعا ىلع رمآتو ء لظ
 . رعت

 قوت  ةمألإ نوكتت نيح كالا وأ - ةليبقلا ميعز ريقوت وه ةئيبلا قطتم ناكو
 هماکح عم هلک ماعلا قطنم وه اذه ناکو . للعفي ع لاسی ال اا هنم لعج

 غلابلا ىسايسلا ىعولا نم ةمألا هذه ىف لعجي مالسإلا اذإف « نيا كلذ ىف

 خيرات ق ةباهم ءافلخلا دشأل لوقي نيملسملا ةماع نم أًدرف لحجم ام ةمقلا

 دحب هانموقل اجاجوعا كيف اتدجو ول هاو # : _ باطخلا نب رمع - مالسإلا
 دمج لب . ةئيرجلا ةلوقلا هذه نم هسقنل بضخي ال رمع للعجم مث ! ١ فيسلا

 1 ا

 ريسي ىتلا ةوافحلا لع !ًرصاق ريهشلا ىبرعلا مركلا لحجم ةئيبلا قطنم ناكو
 ريقفلا ىلع فطعلا امآ « لئابقلا نيب ةرخافملل حلصتو « نابكرلا اهركذب

 ةوهش ىلإ فدمم الو « تحب ىناسنإ عبنم نم عيني ىذلا فطعلا « نيكسلاو
 ءاجف ! ثودحل-ا ليلق ةغيبلا كلت ىف دان مآ ناك دقف رهاظت الو رخف الو

 < هللا لام ف 4 هقح# نيكسملا ءاطعإ ف اج اديدش احاخإ حلي مالسإلا

 هتاذ لوسرلل ارمأ كلذ لعجيل ىتح « هتاسإومو « هيلع فطعلاو هماركإو

 الف ميتيلا امأف » : رمألا اذه ىلإ طق ةجاح ىف ناك امو « ملسو هيلع هللا للص

 ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ رمألا هيجوت ناك انإو  رهثت الف لئاسلا امآو « رهقت

 . ءاضقلا بجأو هنآبو هتيهآب راعشإال

 : زن و ف دبعلاو ةداس ةداسلا لعجم - ذثمروي هلك اعلا قطنمو - ةئيبلا قطنم ناكو

 هب مري مث الإ وأ ةثيطصن بسكي نمو ): اهيف ءاج اجو ١ ۱۰۵_۱۱۳ 3 ءاسنلا ةروس (1)

 !ءیربلا ىدوهبلا كلذ ىلإ ةراشإ ( ايم انو اات لمتحا دقف اگیرہ
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 . باسح الب لتقيو بذعيو تاه « ناويحلا ةلرنم نم برقت ةلزنم

 دحأ نم . . ديز نم - ةيشيرقلا هللا لوسر ةمع تدب جوزي مالسإلا ءاجو
 ایزو رمعو ركب وہآ هدونج نم شیخ اڌئاق لولا اذه لحجم ءاجو ء اوما
 إ هاتفيلخو لوسرلا

 هديع عدج نسو ۽ هانت هدبع تق نم ۶ : ميركلا لوسرلا لوقو

 نکي و .- ةماركلإ هپ مه بلاط ادا نال فللذ نڪي و . , ةهالع فج

 تررغت جاتنإلا تاودآ وأ جاتتإلا تاقالع وأ ىداصتقالا عضولا نأل كلذك

 ريغ ةعضاشا < ديق لك نم ةقلطحلأ ةيدرقلا ةيكللاب نمؤي ةئيبلا قطنم ناكو

 . قوناق

 اذه ىف الإ هنم ءىش یل ماعلا بشي من ماظنب ةيكلملا هذه مظني مالسإلا ءاجو

 ءاج . ميمحل ا اهنم عرجتو ةيلاسأرلاو عاطقإلا ميحجب ىوتكأا نآ دعب صعلا
 ءادأب هقحتسي <« هيف فطوم درقلاو . هنع ةليكو ةعاملأو لا لام لالا نإ لوعي

 ىحلإ ةبحاص ةعاهلا ىلإ داع هقح دزي من وأ هقس نزف . هيلع مايقلا نسحو هقح

 . «مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي اليك 3 هعيزوت ةقيرط ىلع صني مث « هيف لوألا

 قطنملا كلذ ىخلي مالسإلا ءاجف .. ناكو . . ناكو ةثييلا قطنم ناكو

 ةثيبلا كلت ىلع ةبارخلا لك بيرغ « دعبلا لك !ديعب رحآ اًقطنم هب لديتسيو
 ىف ةقلحم « ةيلاثم ئدابم همالك ىلعج الو « ناك موي تاتيبلا لك ىلعو

 لإ هجتم مهبلقو ضرالا لع نوبدي رشب ىف لثمتي اًسوسع اًعقاو لب «ءاضفلا
 ! ءاےسلا

 ؟ كلذ ثدح فیکف
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 خيرات ىف ةبيجعلا هذه رسفي نأ نكمي ىدأم ريسفت ىأو ةيخيرأت ةيمتح ةيأ

 1؟ناستإلا

 . رضي نأ نکمی دحاو ءىش

 . . ةميلس ةديقع هبلق رمعتو اًحيحص اًنايإ هاب نمؤي نيس ناسنإلا نإ
 ! تارجسعملا هذه عني

 ةقاط حبصي ذئنيح هنإ . لاب نمؤي نيح ضرألا ىلع ةوق ربكأ ناسنإلا

 هنأل _ أ نذإب _ ضرألا هجو ىلع ةديرملا ةلاعفلا ةوقلا حبصي . ةهجوم

 . هلأ ةا

 ضزألا ىف امو تاوامسلا ف ام مكل رخسو » : سانلل لوقي هللاو

 .هتماخه

 ةرخسم . هنذإب مش ةرخسم نذإ ىهو . ساللل اهرخس  هناحبس - وهف

 ةبلاسلا ةيمكلا مه اوسيلو . فرصتلا كلمت ىتلأ ةلاعفلا ةوقلا مه مه ىأ . مه

 ! ءایشآلا نم ءیش ف یھ فرصتت الو ءیش لک اھرمآ یف فرصتی یتلا

 قئاللا ناكا . قئاللا هناكم ره كلذ . ناسنإال قحلا عضولا وه كلذ
 . ضزأالا ىف هلآ ةفيلخمب دید

 اضاح دږعپ ل نإ هناکم فرعتيو هكشو ف ناسناللا يدوي نيحو

 لقألا ىلع - لعافعت ةيباجإ ةوق حبصي اهنإو . رثؤي الو تاد اب رئأتي تارثؤملل
 اهرخستو اهيلع بلغت لقت م نإ ۽ ةيدالا یرقلأ عم

 اهتيياس لإ تاسلا مالسإلا هجو يتلا یحاهدحو ةيدالأ ىرقلأ تسيل

 . اهيل ةبسنلاب هتيباو هنم
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 ةيركفلاو ةيسايسلإو ةيداصتقالاو ةيعاتجالا لاوحألا كئذك ىه انإو

 . ةيرشبلا طاشن لكو . . ةيحورلاو

 . ٩ مهسفنأب ام اوربغپ یتح موقب ام ریغی ال ہللا نإ

 تاردأ مه رشبلا نوكي نآ « ٌااضفو هئم امرك < هللا ةدارإ تءاش اذکه

 . لمعي ىذلا وه ناسنإلا . رييغتلا تإودآ كلذك مهو ٠ ضزرألا ف لمعلا

 . عاضوألا ميقيو مظنلا يشني ىذلا ناسنإلاو . جتني ىذلا وه ناسنإلاو

 زجعي نو . هللا ةدارإ وه رييغتلاو . . عقاإولا ريخي ىذلا وه كلذك ناسنإلاو
 ضزالاو تاوامسلاف . مهسفتأب ام اوريغي نآ نود موقلاب ام ريغي نآ هناحبس هللا

 اب عیما یف ہدحو فرصتملا وهو « هدابع قوف رهاقْلا وهو هکلم نهیف نمو

 ىف اًيباجإ ارضع ناسنإلا نوک نأ . . ءاش اذکه هنکلو . . ءاشي افيو ءاشي

 افا « هقيرط نع اًيضقم « ناسنإلا ةدارإب اًطبترم ربيغعلا نوكي نآو « ةايللا

 4 روعشو رکغو لمع نم هلک هنایکب اجت £ هلال نم

 ؟ ماركإلا اذه نم لجأ مارک] یآ

 . ثادحتلا قیرط وه مسرپ الو هست ثادحتلل هفتن كرايو

 . اہب نمی الو

 عضخم نلو « روطتلا ةيمتح هقحلت نلف هسفنب نمؤيو للاب نمؤي نيح امآ

 . ديرملا لعافلا هجوملا فقوم ىف ناسنإلا مضي ىذلا

 رست تادحلالا تكرت ا « تاسنإلآ ةيناسنإب تنمو « للاب ابورؤأ تنمآ ولو
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 ءىرخأ ةهجوو رخآ ىأر اه ناكلو « هب تراس ىذلا وحنلا اذه ىلع اهيف

 ىتلا * ةيمتحلا ١ ةسكتلا قيرط ىف فقت نآ ىلع ةردقلا اهسفن ىق تدجولو
 وآ برحإ وأ ةيعاتصلا ةروثلا تناك انو « اهعمت# تلحو اهقالحأ تباصأ

 يتلا ةفينعلا ةروصلا كلتب اهاصوآ كيكفت ىلع ةرداقب ثادحأالا نم اهرب

 . بارخلا ماعلا ىلعو اهرلع ترج
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 رايهنأب تهتنا ىلا ةصقلا ىه كلت تناك دقف . . رمأ نم نكي ايهمو

 نكت م نإو ۔ لقألا ىلع رسفت ىتلا « عتاقولا * ىه كلتو . ديلاقتلاو قالحألا
 . راينالا كلذ رربت

 ىذلآ رايهنالا رربت ٩ عئاقو * نم انتایح ف ثدح اذام ؟ انلاب اف ؟ نحن امآ

 انسوفل ف تسلا ىتلأ ةيدوبعلا ريغ اذام ؟ ريدقت لق ىلع هرسفت وأ هيناعن

 وه عتمتسيل ء انديلاقتو انقالخأو اننيد مدهيل ءاج ىذلأ رمعتسملا برغلل

 ؟ ناطلسلإو ةدأيسلاب

 لالحناو ةواخر نم هيف نحن أم لکل یدؤی یقیقح رخآ ببس نم له

 ؟ رادحناو عیغو

 « ءاحرص نکنی . رحآ ببس نم له





 ¦ ءاح رص نکنلف

 اذا . . ديلاقتلاو قالحلألاو نيدلا نم انفقوم ةقيقحب انسفنأ حراصتلف

 قلعتتو انسفنأ للضن اذال . . ؟ لامرلا ىف اتسوءر نفدنو عقأولا نم برهتت

 ! بیذاک الاب

 ؟ نيرحلأالا للضنو نیدمأاع بدلك ...bl وأ

 ِإ ءاحس ربع نکنلف
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 . .مريلا هسرأن ىذلا ىلا لالحنالل « ةيعرضوم » بابسأ كانه له
 < ررحتللا ةيعوضوم بابسأ كاته له : لباقلا يبعتلا انمدختسا اذإ . .وأ

 ؟ دويقلا نم تدافنالاو

 ررت ال یهو .. لبق نم اهانيب ةريثك بايسأل ابوروآ تلحبا دقل
 ىتأريلا طوبشا ةميرح- نم للقن الو ء ةبعرشلا ةفص هيطعت الو ءلالستالا

 . لالحنالا كلذ ثدح مل ٠ رسفت  طقف اهنكلو . مويلا ابوروآ هسرأع ىذلا

 ؟ نحن انلحنا اذالف
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 ؟ لالحنالل انب تدأ ىتلا ٠ عئاقولا » ىه ام

 عوضخل او « ةليفثلا تاواتإلاب انمانمو انتظقي ىف اندراطت ةسينك انل تناك له

 زكرم وأ «ضرألا ةيورك ق ركفت نأ انراكفأ ىلع مرحتو ء نيدلا لاجرل لذملا
 لغتشن وأ « ةيسايسلا مظنلا وآ <« ةيعاتجالا ةلادعلا وأ ٠ نوكلا ىف ناسنإلا

 ف یعسن وأ «ناويحو تابنو ءايميكو ةعيبطو فلفو بط نم ةيلمعلا مولعلاب
 ؟ قزرلل ابلط ضرألا جاجف

 . .ناسنإلاو ةايخاو نوكلا ىف روطتلا ةركف ضفرت ةينيد راكفأ انل تناك له

 روطت عم «روطتن» اتقلطنإو اًبناج نيدلاب انيقلأ ةيملعلا روطتلا ةركف انتمدسص الق
 ؟ملعلا

 ىف تماق یتلاک ملعلاو نيدلا نیب ةوادع هلك ینیدلا انخرات یف تاق له
 ىف ماق اک « لاو ناسنإلا نيب ىنطابلا اننادجو ىف روفنلا مأق وآ « ابوروآ

 .؟" ؟ رانلا قراس ٩ سويشمورب ۶ ةروطسأ ىف ىبوروألا نادجولا

 عيطتسي لهف ناسئإلا ةيناويحب بابسألا نم ببس ىأل ابوروآ تتمآ اذإو
 ةلاصأ « ةيئاسنالا ناديم ىف هتلاصأو هقيرعلا ءدئاقعو ةليصألا هتيناح ورب قرشلا
 ‹« لوألا ةيفينسسا هيلع تقرشأ نأ ذنم « نينسلا نم قولألا تارشع ىلإ حجرت

 ۃرتف یأ یف اًقح نمؤی نآ مایالا نم موی یف قرشلا عیطتسي له ۔ . میعاربإ نيد

 ؟ ناسنإلا ةيناويحب - هرمع نم
 وأ ءاضفلا ف ةقلحملا ةيلاتلا ةفسلفلا نم تلقتنا دق ًابوروآ تناك اذإو

 .۲ ةفرعلا * وأ ةسدقملا رانلا لع ةشآلاو رشبلا نيب عارصلا لش ةميدق ةينانوي ةروطسأ ىه (1)
 انآ نم مغرلا ىلعو . ايلا اباقع كلذ ىلع ةغآلا مهتبقاعف ةسدقملا رانلا اوقرس رشبلا
 مهروش تفيكو اقيمع ًالخلطت ىبوروألا روعشاللا ف تغلغت دقف ةينو ةروطسأ
 . ةدومو بح ةقااع ال مأدصو روفت ةقالع تحيصأق ‹ ناب ییا
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 درك « ساوا هکردت ايب الإ نمؤت ال ةتحب ةيدام ةفسلف ىلإ ٠ ءاوفل-ا ىف ةئادلا

 ةدسافلا ةيضرألا عاضوألل لعق درك « كانه ةمئاقلا ثادحلألا عم یقطنم لعف

 اهجرب ىف ىهو « دودلا اهيف جعيو نتتتو نفعتت ةيلاثلا ةفسلفلا اهتكرت ىلا

 خيراتلا ىف ثادح- لهف . . ةعيطلا ءارو امو ةدالأ ءارو ام ق ثحسہت یجاعلا

 « ىمسجلاو ىحورلا نيب « ىدالاو ىلاثلا نيب ىئادعلا لباقتلا كلذ ىمالسإلا

 ذنم ةييالسإلا ةركفلا ىف نارصنعلا ناقه جزتما مآ ؟ روظنملا ريغو روظنلا نيب

 نولمعي « ءاسلا ىلإ ةهجتم مهولقو ضزألا ف سانلا شاعف « ةيادبلا

 لک نوضقیو نوجوزتیو نولکآیو نوطبنتسیو نوملعتیو نورمعیو نودهاجو

 ىلإ ةعلطتم هاب ةقاعم هتاذ تقولا ىف مم ولقو « نكتو تابث ف ضزألا بلاطم

 ؟ ضرألا نم مهبيصن نوستي الو ةرحآلا باسح نولمعي « هامضر

 ملظلا ىلع نيرئاثلا لالا دياكت عناصملا تماق نأ انتایح یت ثدح لھ

 ثدح اہک لاجرلا روجآ فصن ءاسنلا تطعأ مث « مھنم الدب ءاسنلا لیغشتب

 انضيرات ىف ثدح لهو ؟ روجألا ف ةاواسملاب بلاطت ةأرملا تماقف <« ابوروأ یف

 حدكلا ىلع رجأ نم هقحبتست ام فصن - ةأرما امأل _ ةآرلا ايطعأ نآ هلک

 وآ ميدقلا اتخرات ىف ثدح له ؟ "لوقا وأ رجمتملا وأ عتصملا ىف لمعلاو

 منصت اك نيسردلا بتار نم لقآ اتار الم تاسردملا انیطعأ نإ ٹیدحلا

 انيب عاضرإو ةدالوو لم ةزاجإ ذحأت ةآرلا نأ ةجحيب « ةظحللا هذه لإ تلجنا

 ةسيسخا تارايتعالا هذه لشم تفقو لهو ؟ ةزاجالا هذه لثم ذحأي ال لجرلا

 لثم ىف تاد قرشلا سح اہب ضيفي یتلا ةصلاخ ا ةيتاسنإلا ترايتعالا هجو ىف
 ؟ نوتشلا هذه

 ةمكحسو . ةآرملا هيق بعلت م لام وعو « طقف ثاريلا ف ىلجرلا بيصت فصن ةآرلا ذات (1)

 . كلذب ةأرلآ فلت الو ةرمآ ىلع قافتإلاب تارا اذه نم فلكي لجرلا نآ هيف ميزوتلآ

 . هدحو ثارلأب ةصاخا ةدعاقلا هذه هل ةعالع الف لمعلا للع KK اا
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 ائید ماق مث < نايشلا نم نيالا تنفأ ةرمدم برح اندنع تئدح له

 نهبيصت تايتقلا دجت ملف <« ةدحأو نم رثكأب لاجرلا نم ءايحألا جاوز عنمي

 هذه تحت تاعقأو ندسفف < ةيسنجلا ةرورضلاو ةياعرلاو ةيا ملا نم فيظنلا

 ؟ةرورضلا

 لاعثا ذحنأ « ةعاثصلا لإ ةعارزلا نم یجاقم لاقتنا اتدنع ثدح له

 رارقتساو رسألا لقنو ىورتلا ةصرف مم كرتي نأ نود ةنيدملا ىلإ فيرلا نم اذحأ

 ؟ تابتفلا داسفو ةنيدملا ىف تابشلا داسف كلذ نم اشف « عاضوالا

 1۶ اذام مآ

 ؛ةيقطتم١ ةيدأت ىدؤي ىكل ليرطلا اتخرات ىف هلك كلذ نم ثدح ىذلا ام

 ؟ لالسنالاو ككقتلا لإ

 ٠ قرشلل یبروألا رامعتسالا ريغ ءیش ثدح له ؟ ءیش ثدح له

 كلذك رمعتسا انإو . بسحف هدونجب ضزالارمعتسي مل ىذلا راعتسالا

 ؟ راكفأالاو رعاشملاو « حاورالإو بولقلا

 ديلقت وأ ديبعلا ديلقت رمعتسملا برغلا دلقن اثنإ لقنلو . . ءاحرص نكتلف

 .دورقلا
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 نع ةحسضاو ةركف - نيركفملاو باتكلاو «٠ بعشلا نحن - انيدل لله
 ةركف انيدل له ؟ هدیلاقتو هقالحأو هرعاشمو هراكفآ ؟ هدیرن یڌلا عمتجلا

 ؟ . . لوز نآ یخبنی اہیأو یقی نآ یغبتی دیلاقتلا ىأ نع ةحضاو

 ىدم ىآ ىلإ ؟ انتایتفو اتبابش اھیلع دیرن یتلا ةروصلا نج ةرکف انیدل له

 . . ؟ قالطالا ىلع طباوض ال وأ ؟ مهكسمي طباض یو ٩ مهر 3 یف نوبهذی
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 ةرسألا < رطخت» له ؟ اًقيدص اه ذخعت له ؟ بهذم لک ةاتفلإ بهذت له

 مآ ؟ملعت نيح ةرنألا بضخت لهو ؟ رسلا ىف كلذ ذخمت مأ ؟ قيدصلا كلذب

 ؟ قيدصلاب بحرتو اهريراسآ طسبتت مأ ؟ فرعت ال اهنأک یضاغتت

 . ةيولخلا ةقيدحلاو حرسملاو اهنيسلا ىلإ نيدرفنم اهبيطخ عم ةاتفلا جحرخت له

 اذه ةمهم امو ؟ ةرسألا نم دحإو ايهعم نوكي وأ ؟ دحآ ملعي ال ثیح وأ

 ؟ ديدحمتلا هجو ىلع دحا ولأ

 هلیصفقت راتخنو اهسفنب هشاهق راتخت ؟ یه اهقوری یذلا ناتسغلاب جرخ لم

 ىه ةرسألا مآ ؟ ناقيسلا ةيراع وأ رهظلا ةيراع وأ ردصلا ةيراع « ءاشت ك

 ىتلا اتایصوصخ نم كلذ مآ ؟ بهذت نیآ ىلإ : ةجراحخ یهو لأست لهو

 امه كرت مآ بشك نع وأ دعب نع بقارت لهو ؟ اهيف لخدتلا ةرشألل زوج ال
 ؟داقلا

 ؟هيق ةرح ىهو اهقح كلذ مآ ؟ تناك نيأ : ةرحآتم تداع اذإ لآست لهو

 مهافتلاب مآ ؟ لياحتلاو ةارادماب ؟ شاقنلا نوكي بولسأ ىابو ؟ شقاني
 ؟ ةبوقعلا ةطاسو ةرسألا ةطاسب ديدهتلاب مآ ؟ حيرصلا

 - قيرطلا ف فقت ال ةيداصتقالا فورظلا تناك اذإ - ملعتت ىدم ىأ یلإو

 ؟ ميلعتلا نم عون یآ

 ىلع لوصحلل ةفيظولا مأ ؟ ةفيظولا درج ةفيظولا ؟ ميلعتلا نم فدهلا امو

 ؟ةيرحلاب روعشلل ةفيظولا مأ ؟ جوز

 ةقيدص هل لخعتي لع ؟ بهذم لك يتفلا بهذي له : رعنآلا بناحلا فو
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 نوکی لهو ؟ ليهاستلا بسح اهضعب وأ اهلك « ستخلا بلاطم اهعم ىضقي
 فقرم امو ؟ رسلا ىف ةسلح توكي مأ ؟ عيمحجلا مامأو ةرسألا مامآ انلع كلذ
 لع هيجوت ال وأ ؟ هيجوتلا نم ذئدنع ءاقلتي جون ىآو ؟ فرعت نيح ةرسألا
 ؟قالطإلا

 مأ « هرمإوأ ةعاطإ ىنعمب همرتحي له ؟ هيبآ نم ةرسألا ىف ىتقلا فقوم امو

 هققرم نوک مآ ؟ همرتج ال مآ ؟ رمآ لک یف ةقللعلا * ةلامزلا » ساسأ ىلع همرتحب
 ؟ ماركإ الو ةناهإ ال داملا ضقوم هتم

 ؟ ةطاسولاب بطخي مآ هسفنل ىتفلا بطني لهو

 ةاتغ مأ ؟ هزنحملا ىف وأ (نيسلا ف وآ قیرطلا یف اهفرع ةاتف جوزتي ؟ جوزتی نسو
 ؟ قالطإلا ىلع اهفرعي ال ةاتف مأ ؟ ةساردلا ىف هلمازت وأ لمعلا ف هلمازت

 له؟ هطورش ىلع لمتشت اآ فرعي فيكو ؟ ةجوزلا ىف هطورش امو
 مآ ؟ اهتبطخ مدقت اهاضترا اذإف یضقي ام اهعم یضقيو اهقداصيو اهبحاصي
 ةضلاإو ةلبقلا له ؟ ةءاربلآ ىذم امو ؟ ٠ ةئيرب 3 هبحأمصم « طقف اهبحاصي

 نأ لبق - اهنأ فرعي نيح- هفقوم امو ؟ داسفلا زيح ىف مآ ةءاربلا ريح ىف ةلخاد
 ام هعم يضقتو « كأذ قداسصتو اذه قداصت تناك _ ةقادصلا ف هل صصختت

 یف هسآر یم مآ < عقاولا رمألا هنأ ىلع كلذ ذحأي له ؟ هعم نآلا یضقت

 نيح ةبع اهربتعي له ؟ هل « اهبح» ربت فيكو ؟ روثيو لعفني مأ «لامرلا
 هل نوکت نآ مزح وهو اه هتدوارم یدم امو ؟ هيلع عنتش نیح مآ اهسفن هحنمت

 ؟ بیجتست نیح اهیف هیأر امو ؟ ةجوز
 له ؟ تاقيدصلاو ءاقدصألا نم ىمادقلا ف نأشلا ام ؟ جوزتب نأ دعو

 وأ ؟ عنتمي ال یهو اهعنمي مآ ؟ اهئاقدصأ نع اهعنميو هتاقيدص نع علتمي
 ؟ تاعمتجملا ف اعم مہ نایقتلی
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 یف مأ ؟هتبیغو هترضح یف مهلبقتست ؟ لزنملا ی اھجوز ءاقدصآ لبقتست ھو
 ؟ نايضألا امو ؟ طقف هترفح

 باتكلاو بعشلا نحن ايدل لله . . فولآو هلاثمآ نم تاثمو اذه

 «ةكرلاب 3 رمألإ كرتن مأ ؟ موسرم فدعو هنع ةحضأو ةركف - نيركفملاو

 ؟ فورظلا اہ یدؤتا سحور

 شيعت اتنإو « ةحضاإو ةركف دعب ذختن أ انتإ لقنإو . . . داحس نکنلف

 . موسرم فده الب

 كي ب چ

 ةروصو ةحضأو ديلأقت هل . عاطق ىأ ۔ عمتجملا ف دحإو عاطق كانه لله

 فظوملا وآ ريغصلا فظولا . فظولا وأ لماعلا . ةنيدلا وأ فيرلا ؟ ةددع

 وأ ةجورتلا . ةقظوملا مغ وأ ةفظولا . ةلهاجل ا ةاتقلإ وأ ةملعتلا ةاتفلا .ريبكلا

 «ةيبرغ» ةفاقث فقثلا . رصم ىف ملعتملا وأ « ابوروآ ىق ملعحملا . ءابزعلا

 ؟ ةقرش ةفاقث وأ

 ؟نيحم عباطب هزيم ةدحاو ةروص ءالؤه نم عاطق ىأل له

 نم للحتلإو تمزتلاو لدتعلا : فنص لك نم هيف دحاولا عاطقلا مأ

 ؟دويقلا

 لادتعالا وأ تمزتلا : ديلاقتلا نم عون ىأ انذحأ اذإ : ىرحألا ةيحانلا نمو

 حمتجملا تاعاطق ىف رٹانتي مآ ؟ اًتیعم اًیعاتجا اعاطق للمشي لھف ‹« للحتلا وأ

 ؟ ءادتها رغ لع



 ةفصب كلذ ثدح لهف . . ةباقر الب اهدحو ةاحفلا جور الثم انذحأ اذإ

 ناكس ق وأ ؟ الشم ٩ نيفقتملا » ىف ؟ عمتجملا تاعاطق نم نيعم عاطق ىف ةبلاغ

 ؟۲تاوذلا * رسأ یف وآ ؟ ةعماجلا ىف اہعایتف ملعت یتلا رسألا ف وأ ؟ ةمصاعلا

 ؟ . .لايحلا طيع ىف وأ

 ؟ عاطق لك و ةليصف لك فو ةعبط لك ىف ديلقتلا اذه دجن مأ

 لهف لاجرلاب طلتخت الو بارغألا ملكت ال ىتلا ةظفاحملا ةاتفلا انذخأ اذإو

 وأ ؟ ةييدلا ةفاقثلا تإذ رسألا وآ ؟ « دلبلا تنب ١ ىف ةيلاغ ةفصب اهدجين

 ىلع كانهو انه ةرثانتم اهدجن مأ ؟ سانلا نم عاطق ىآ وآ ¦ ةطسوتملا ةقبطلا»

 ؟ موهفم ساسآ ريغ
 ف نهضرعي ىذلا بألا وأ . . هتانب ىلع ظفامج ىذلا بألا اند اذإو

 ‹نيعم عاطق ىف هدجن لهف . . ءىش ف هل لعد ال ىذلا بآلإ وأ . . قوسلا

 ؟ ماظن الب اًعزوم هدجن مآ

 تالاح انإو ٭ اًبعش ۵ انسل رمألا اذه ق اتنإ لقنلو . . ءاحرص نكتلف

 . موهغم هاجتا الو ريم عباط الو ةدحو اهنم نوكتت ال ةرئانتم ةيدرق
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 اعاکرح یف فشکت ۽ هویأالا نم الإ ةيرأاع رحبلا ىلإ بهذت ىتلأ ةاتفلإ

 بهذت اإ لوقت .. روثي نأ نكمي ام لک رشتو رتتسا ام لک ةعصقتملا

 نم ابنامرح دح لإ ةينانألا وأ ةوسقلا مكب لصت له ! « سان اي ١ ! ةضايرلل

 له ؟ لاجرلا اييآ مكدحو متن مكل رحبلا له ؟ ةضايرلا ف ىعيبطلا اهقح

 اأ مارح امتاذ ىف ةضايرلا لهو ؟ هدحو لجرلا عاتمتسال ةعيبطلا تقلح

 ؟ سالا

 چ



 نم .رحبلا ىلإ بهذت نأ اهقح نم . ةضايرلا سراق نأ اهقح نم أ الك

 كلذ دعب سمش ما ذحأتو . هويالآ نم الإ ةيراع . . هيف حبست نأ اهقح

 . لامرلا ىلع

 ؟ رخآ ءىش مآ ؟اهدصقم اذه سیلآ

 . . ةضاير لكو « ةضأيرلا هذه امه حيتنس

 ؟ ةأتخ فلآ اهعم روثتو ؟ ةاتفلا هذه رولت اذالو ؟ یرج اڈام 1 هلا

 ؟ ةضايرلا اه انحتاف « ةضايرلا بلطت نكت ملأ

 ةضايرلا ديرث ال وأ « ااذ ىف ةضايرلا ديرت ال ابنإ . . ءاحرص نكنلف

 ف تاوهشلا ةراثإو ٠ ضارعتسالاب ذذلتلاو <« ضارعتسالا ديرت اهنإ ٠ ةصلاخلا

 . هساأبشلا
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 ف رستو زینوہاج ١ نیطبإلا یراع ردصلا یراع اتاتسف سبلت یتلا ةاتفلا

 . .نايشلإو لاجرلا طسيو « ونيزاكلا * ىف سلجت وآ ةرايسلا ف سلجت وأ قيرطلا

 ء ةررحتم ةأتف أحإ . سباللا نم ديرت أم ءاقتنا ىف « اهتيرح * سراغت اہنإ لوقت

 ام ؟ اهيلإ ةبسنلاب متنأ نم ؟ سانلا اهيأ اہ مكل ام . ررحتملا اهنايك ققحت
 ًاهسفن ف ةرح اإ ؟ اهیلع مکتیاصو امو اہب مکتقالع ام ؟ اہنوئش یف مکلحخد

 الايك نوخلت له ؟ ةآرملا ةيرح ىلع نورجحت له .. ءاشت ام اهب عنصت

 الو هيلع هضرغي ام سبلت لجرلل ةعبات اهنولعجت له ؟انوديعتست له ؟لقتسملا



 . هل ةعبات لجرلأب اهقحلن الو ةآرملا دبعشسن ال . الك

 .  ررحتملا # اهنايک اه

 ةيسفن ١ ةيضق» ىه ىله ؟ ةاتفلا دصقم يه اًقح ةيرحلا له .. نکلو

 ؟ اهققحتو اب نمؤت ةيركفو ةيحورو

 قلم ىذلا . . هيف ناويحلا ةورن ىراعلا ًاهردص راثآ ىذلا باشلا اذه

 وأ . . نيتموهتلا هينيعب اماهتلا اهمهتلي ىذلا . . رتتسإ امو أدب ام ىف روعسلاک

 ؟ءايتسالا رهاظلا ف تدبأ نإ و هتارظن ىف ًاہیأر امو ؟ هيف اہمأر امو ؟ هارت تسیل
 ةرللا اهتكرحو ىراعلا اهردص نأ باس تلمع امآ ؟ هباسح تلمع امآ

 دكأت كلذ نم ةدكاتم تسيل وأ ؟ ناويملا نماوك هيف رئت ةعيل-ا ابعرظتو
 هتسل ىتلأ ةظحللا ذنمو « ناتسفلا اهيف تراتحا يتلا ةظحللا ذنم « نيقيلآ

 ىتقلا اذه مآ ؟ « اهسفنل * ناتسفلا تسبل له ؟ هيف اآر ام ؟ جورا دنع اھي

 تلمع اذا ؟ اذالو ؟ ريثملا رظنملا اذه ىلع ءانيع عقت < موهنم ىت ىأ  موهنلا

 تلا ةظحللإ رظعنت هتلابق سلجت یهو هباسحس تلمعو « سیلت یهو هباسح
 نم ةدبعتسم اهل مآ ؟ ةررحمتم اهنآأل هباسح تلمع له؟ اهيلع هاثيع عقت

 ؟ هيف ىذلا ناريلإو هيف ىذلا ناريحلل ةدبعتس ء سنا ةعفدل لحادلا

 ةلماكلا ةيدوبعلا سوا اينإو « ررحتلا * سرامت ال اإ . . احرص نكنلف

 . ناويلا ةعفدأ
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 ىلع لمعي هنإ : لوي . . هتفيحص ىف تايتقلا لخشي ىذلا ىفحصلا

 اهتيافك تبلتو لمعلل ناديم لك « محتقت» نآ ف اهدعاسي . ةأرلا ١ ريرست»
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 مايقلا ىلع ردقأو لجرلا نم افكأ اأ تتبثآ ةأرلا نإ لرقي . اهتيصخش ققعو

 . . لوقيو لوقي . . هل اًصالخإ رثكأو لمعلا ىلع ربصآ ابنإ : لوقيەماھمب

 ؟ اهتيافك تابثإ و ةآرملا ريرحت ىلع لمعي اًقح وأ

 ةرثم ةمسيو اته نم ةعثأم ةكرح نأ نيقيلا ملع ملعي وهو رابحأالا صانتقال
 ق اهيقيب وا . رودصلا نونكس جرختستو هاوخالا قیام جتفت كانه نم

 ارعتمتسيل ةقيحصلل لمعلا ف « ارصلخمو # نابشلا اهوح قلححيف بتاكلا
 ؟ ةاتقلأ ةيحمصب

 نع الفاغ هارت مآ تايتفلا لغشي ىذلا ةديرحلا بحاص كلذ ردي
 ؟ كاردإلا

 ناردأ ءأرو متت ضيبألا قيقرلا ةراجتك ةرأجش اإ ۔ . ءاحس ری نکنلف

 ۔ نآردملسا جراحخو
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 . ساتکل

 ؟ اهتيدوبعو ةآرلا فلختاًقح مهعجوأ له ؟ ريرحتلا ةوعد ف مه نوصلخإ
 ؟عومدلاب مهنيعأ تضافو ضزألا ىف تابذعملا ىلع ةقر مرتا تلاس له

 ؟ اهنابك ققحتو اهتيصخشب ةآرلأ رعشت نأ اًح نودیری له

 ىتاللا كئلوأ نم ٠ ةررحتم ةجوز هل نوكت نأ اًح مهنم لك ديريأ
 اأ هرعشتو باسا لجرلا شقاتت ةجوز . . وعدي وهو هلايخ ف نهمسري
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 نح دوعتو ديرت نيح جرخت ةجوز . . هنع تيضر اذ] الإ ارمأ مربي ال « ٌةتيوَس
 ؟دیعص لک یف لاچرلاب طلتختو « دیرت

 كلذ عمو . . هيف «تررحت» ىذلا مويلا نعليو ةجوزلا هذهب قيضي مَآ
 . .وعدي

 ؟ « عفاود * ءءارو مآ ؟ ءاعدلا ف وه صلخآ

 عنصملاو رجتملا ف لواتتلا ةلهس حبصتل مآ هډ ا ررحل ةآرلا ريرحت ديري

 قتارعلا اهقيرط ىف فقت ال ةرسيم تاوهش ىلع لوصحلل ؟ قيرطلاو بتكلاو
 ؟؛دیلاقتلا 3 اود لوحت الو

 ىف ةبغرلا تسيلو ةآرملا لع لوصشا ةرسهش اإ . ءاحرص نکٽلف
 .ريرحشلا
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 . . لاك تعلو ةصقارلاك تنيزت دقو ةعماحل ا ىلإ بهذت يتلا ةاتفلا

 . ملعلا ديرت اهنإ : لوقت

 !, .؟ كلذك

 ؟ تاكرلا هذه بلطتي ملعلا ؟ سبالملا هذه بلطتي ملعلا

 ؟ ءارغإلاب ةنوحشملا ةزمخلإو ةريلا ةكحسضلا بلطي ملعلا

 ؟ ءاقشلا را ةغوبصملا ناغالا بلاعب ململ

 ؟ تار ضاحملا نم  اًعيوزت»
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 ؟ راكذتسا الو . . راكذتسالا ةجحب ةيولخ-ا ديعاوملا بلطتي ملعلا

 ؟ ديعملا رظن تقلو ذاتسألا ةسكاعم بلطتي ملعلا

 ؟ لافنركو حرسمو سقرم لإ ةعماملا للي وت بلطتي ملعلا
 ىلإ تيهذ مآ ؟ ملعلا ا اب ف ناک ازم نم تجرح نیح ةاتفلا هذه لهو

 ؟ « داط تل ةعمالإ

 . . ءاحرص نگتلف
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 .)ةرهاقلا ىف ناتثثآ اهنس . . اًعيرأ تراص مويلا تاعماجلا

 ةعماجلا ىلإ نيهذي ىتاوللا ٠ تارحخأحلا * تايتفلا ضعب تبلط نيحو
 ةبلطلا اهسرايي ىتلا ةيركفلاو ةيحورلأ ةرأذقلا نم نهسوفن ىشغتو ء . ملعلل

 تہلط نيح . . ناوي ديص . . ديصلا ريغ مش مه ال نيذلأ تابلاطئإو
 نع لزعمب مولعلا لك اهيف نملعتي « ةعماج نم صصخت نأ تايتفلا ءالؤه
 ءىج نيأ نم : اهلئاق لاقو . . ١ ةيريرحتلا » ةفاحصلا ةرثاث تراث ءداسقلا

 نيسردملاو ةذتاسألاب جت نيآ نم لب ؟ تاودألاب ئجن نيآ نمو لماعملاب
 ؟ ءالؤه لك نم ةمزآ ىف نحنو

 لب ةلماك ةعماج نألمي الأ ؟ عبرألا تاعماحلا تايتف انعمج ول ۔. مويا

 ةدايز الب نيسردملإو ةذتامألا سفنو ‹ تاودألا سفنو لماعلا سفنب ؟ رثكأ

 ؟ رييخت الو
 ىف ةنولجملا ةبغرلا اهنكلو . تايناكمإلا تسيل اإ . . ءاحرص نكنلف

 . ط داتا
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 . ةا ةرشع عبرأ تاعماجلا ددع علب دقف نآلا امآ تاينيتسلا فصتنم ف كلذ ناک (۱)
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 , تاقيدص ىلع هل لصحتل هتخآ « حرسيا ىذلا حالا

 ؟ نوكي نأ دبال ام ملحيو هلايخ ىف ةرئأدلا لمكي الأ

 هل رضحت قیقرلا بالجک اهمدختسی وهو ةودقلا اهيطعي هنآ ملعي سي
 ملعي سيلآ ؟ ةاتف رثإ ىف ةاتف اهنم ديري ميف فرعت اهآ ملعي سيلآ ؟ تايتفلا
 اهرطعي هنأ نذإ ملعي سيلآ ؟ قيرطلا اذه نع هتاوهش هل یضقت اأ كردت انآ
 ىآ نم وأ وه هئاقدصأ نم امإ < ءاقدصأ نع اه ثحيت نأ دب ال اهنآو ةودقلا
 ؟قیرط

 ؟ەغقومام

 ىلإ اهب عقديو داسفلا هتخأ ملعي نآ ةطباملا هتوهش عابشإ ليبس ف ىضرفآ
 ؟ قيرطلا

 ؟نيمث ديص ىلع عقت نآ ديصلا ءانثآ ف اهلعل ءِ كذب بحرب هارت مآ

 : ناويحإ اهدم ..فكدتسب ةيثخم ةراذق اإ . ءاحرص نکنلق
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 . . بجو اهآسیو . ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىف هتنب هل حجرت ىذلا بألا

 . تخالسزلا یدحإ حم رک لتست تناک

 ؟ سدح له ؟ ملعی له
 ف اهرظتئاو تیہلا باب ىلإ اهلصوأ هعم تناك يذلا باشلا نا ملعي له

 ؟حايصلا

 ؟ ملعي نیح هفقوم امو

N 



 ًاضرلاب رهاظتيو . . تكسيو عنخ مث لحادلا نم هبلق رحتي نوحو

 ؟ ةلوجرلا نم ةرذ هيف لارت ال هنآ نظي له

 نبا مدقتي ىتم . . ! ٩ تنبلا ةرطاش ۵ : لوقيو «هرس یف مستبی هارت مآ
 ۶ لالا

 . ناريما اهنم فكتتسي ةيثخم ةراذق اهنإ . . ءاحرصح نكنلف
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 ؟ ةقفلأ دودح- ام

 ىه ةليضفلا له ! نوتمزتملا ابيآ نوديرت ًاذام : ٩ ررحتلا# ةاعد حياصتي

 ال ةثيرب ةاتف اهنإ ؟ طاريقلاو ىتتسلا ؟ دلا حطسب ساقت یه له ؟ سبالا

 . ةلضأق عاتق الإ . اعيش لصق

 ةاعدلا حياصتي ةيولخ ةهزن وآ امنيسلا ىلإ هعم بهذت ىتف قداصت نيحو
 ف سج الآ . . ةثيرب ةيولح ةعزن ؟ ثدح اذام ؟ ٩ هلام و : نیلئاق

 مكلايخ ف الإ ءوسلا سيل . نظلا اونسحآ ! سان اي ؟ ءوسلا رطاحخ الإ مک سوفت

 ةعتم عتمتسي نأ ديري ءىرب باشلا . نونظلاو تاهلظلإو تاهرلاب ءللا

 - ةئيرب

 جحاياصتي . . روظحلا ثيعلا ضعب ثبعيو . . اهلبقيو اهمضي نحو
 ؟ ايش ةاتفلا تصقت له ؟ ةليضفلا تسم له ؟ ءىش ثدح له : ةاعدلا

 . ریست رومألا اوعد ! ريخب ماعلا ! سان ای ؟ « تقہرطت ٭ و ایتدلا تدهنآ له
 . . دودا زواج ال ةيعأادم . . ةئيربلأ ةقادصلا نم ءىش



 ف نييعجر نيرخأتم نولظت ىتم ىلإ : ةاعدلا خرصي ةعقاولا عقت نيحو
 ىف ةليضفلا !؟ ىسح ىدام ءىش ةليضفلا له ؟ رومألل مكترظنو مكريكفت

 اهرعاشم لع رطيسو بحل ا اههو ةاتف اهنإ ! رعاشملا ىف ! سفنلا ىف ! لحادلا

 ميت ال تماد ام . رعاشلا ةليبن ةاعف اب . ءىش لکب هلیپس یف ٩ تضف

 ! ةلضاغ اهن . اهاتقل ةيفو ١ اهب * ةصلخ تماد أم . بغإر لكل اهدسج

 ىغبلا اهيمسيف ةحاقولا نم اًديزم هسفن ف باتكلا ضعب دج كلذ عمو
 . ءاغبلا ف ةلثمللا ةليضقلا نع عفاديو 1 ةلضافلا

 !ءاغبلا رشتن نأ ديرن قيقر راجت ادنإ . . ءاحرص نکتفف
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 : ةصقلا هذه هتقيحسص ق بحي ىذلأ يتاكلا

 . . ٩ هربشتست ۶ هيلإ تلسرآ ةارسأ

 یتفرغ لحد نأ مهافت ءوس یجوز نيبو ینیب ثدح اذ] ةدوعتم تنك

 « لخديو «بابلا ىلع رقنيف ىجوز ىتآيف .. ىسفن ىلع بابلا لفقأو
 . مهافتلا ءوس یهتنیو هتع حفصأف

 اقع ابضغ یجوز بضغو . دیدش مهافت ءوس ثدح۔ ةرم رخآ فو
 و داتعلاك بابلا ىلع ىجوز رقنی ملق . . ترظحناو يتفرغ تلی دو تمقف

 اذإ تلقو < حاتفملاب لخادلا نم بابلا تلفقأ . تظتغا . ىتحمستسيل تآي

 . یظیغ داز . رض مل هنکلو « ةلوهسب هل رفغأ الو بابل ىلع « هعطلأ » ءاج

 ىلكلو . هنع یضغأ تتکو ینسکاعی راج یل ناک . . ىظيغ داز . لزاما رداغ
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 دار . اماہتها یجوز یئرعی مل . يجوز ظیغال طقخ هتحجش مويلا اذه یت

 .اماتها یجوز ینرعی ل . یتقش لإ هتوعد . یراج عیجشت ف تدزف . یظیغ

 ؟ كیآر ام . . لحفلاب هح . یراج عم یجوز نوح نأ تررق . ینونج نج

 . . ةصقلأ هذه بتكي ىذلا بتاكلا

 ؟ دصقی ءیش ی

 ؟ ربع ىلإ لصي نأ اًح ديريأ ؟ ةلكشملا ضرع اًح ديريأ

 قيلعتلا نكي ايأ < ءارقلا سوفت ف ةصقلا رشن هيلإ ىدؤي ام اًديج ملعي مأ

 ؟ هب اهيلع قلع ىذلا

 ؟ هیدؤي رود یآ ؟ عمتجلا یف هتفیظو ام ؟ هتفیظو امو

 ءةصقلا رشن نم ققحتي رخآ اًقده نأ اًديج ملعي هنإ . . ءاحرص نكنلف

 رشنب ءايحلا عقرب قيزقو ء قالحألا ةورع نيهوتو ٠ سنجلا رعاشم ةراثإ وه
 . هيكحتف هتيحأص هب حجبتت عقاو . . عقإو» اهن ىلع ةعشبلا حئاضفلا هذه

 ! قداطإلا ىلع ةبحاص هل تناك نإ

 . ءرعلآ طس ااتسلالا

 لص ضزألا ناكرأ نم نكر یآ فو ؟ طبضلاب هدودح ام ؟ دجوپ نيآ

 . ؟ناسنالا هيلع

 ؟ ءیرب همسا طالتحا ۔ ضرالا لع ناکم یآ یف ۔ كاته له

 ف رودي اطل لمعلا ذيفنتلاو دسحلا قاصتلا هيف ثدحج ال ماد ام اًتيرب طالتحنالا

 اهميقت ىتلا تالا ىف ؟ ءیرلا طالتحالا اذه تدحم نيأف . رودصلا
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 ؟ءاالا فارشأب ترییلاو ؟ نیفرشملا فارشإب سرادملا

 ءاآلاو نوغقاو نوفرشملاف . تالفحلا هذه ةثيرب نوكت اإ . اقح . محن

 . فوشكم ثيدحو ةثيرب ةرظن الإ متت نأ نكمي الو « نورظني
 . ثتانبلأو دالوالا جرو . . لفللا ىهتنيو

 ؟ دودا دملا اذه دنع ةياك ا ىهشتت لهف

 ؟ لوقی یدل! اذنم

 لک اهیف متی ٭ كلذ دعب ثدحت ال ةصاخ تالباقم نإ : لوقي ىذلإ اذتع

 ؟ ءیرب ںی ءیش

 ‹ ايوروأ ف ةحضافلا ةيحابإلإو ء اكيرمأ ىق ىسنجلا نونحلا اذه ام
 ؟ لالسنا هدعی سیل یذلا لالحنالاو

 نع ارفعف < سنجلا نم ًاوعبشو ءيىربلا طالتخالاب نايتفلا «يذخغت ۶ له

 ؟ةمیرجا

 ام ؟ ةميرج عنمي الو ةياغ ىدي ال ناك نإ نذإ ءيربلا طالتحالا ةميق امو

 ؟ ةایسسا عقآو ف هثمبق

 لحك ءىربلا طالتحلالا اذه تدعمها ابنآ تئاقلا نرقلا ىف اب .وروآ تمعر دقل

 ىلع لظي ال هنأ تفرعو ! جئاتنلا اهسفنب تر مث . توبكلا سنجلا ةلكشمل
 . «ىربلإ طالتحلالا نع نوبتكي ميعاعد دعي مل مث نمو | تارطح دق هتءارب

 هجثاتن نم نكيلو طالتحالا نوديري مإ : !ولاق . مهسفنأ عم ءاحرص اوناك

 !نوکی ام دعب
 وس نع تيلي یتلا ةئاوطسالا . . ةميدقلا ةناوطسالا ددرن الر ام نصسنو

 ! لايعتسالا
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 نم هيلع بترتي ام لكب « ةحارص ىف طالتحالا بلطنو . . ءاحرص نكتلف
 . راثآ نم هنع اشنپ امو جتاتن

¥ #¥ * 

 لإ اهسأر ةمق نم اهصحفتت ةرباع ةاتف للك عبتت ىتلأ ةغئازلا نويعلا هذه

 . .روتسم عضوم لکو دسج یف نمکم لک ةرظنلاب سسحتتو « اهيمدق صخإ
 نم قيفت داكن ال ءوبولا سنجلا راخب یف مرت یتلا ةدراشلا سوفنلا هذه

 سند لایخ لکب قلعتتو ريثم رظنم لك ىلع ظملتت «٠ ةروعسلا همالحأ

 . ةروعسملا بالكلاك ةاتف لك دراطت ىتلا باشلا نم ناعطقلا هذه
 ؟ ةيمدآ تاقرلغ هذه له

 ؟ریخ اھنم یجری سوفن یھ لم
 ؟ ةمأ ءانب ميقت دعاوس يه له
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 ف رسكتت ىتلا . . عرارشلا المت ىتلا ةلحنلا ةعيقرلا ةعيمتملا ةاتفلا هذه

 قطنت نآ عیطتست ال یتح ققرتنو اهتظفل ف عیاتتو اھتکرح یف حلختتو اھتیشم
 فوسلا ناتسقلا ( ةقياط 2 هقيات شم . . ( ىروصت ) یروست . . فورا

 . . . (! رياتي ف ) ! رح ا رت نم (فوصلا)

 ىرلتلا اهدسج تاكرحو نيتئرهاجلا اهييعي تقلتست ىتلا ةاتفلا هذه

 . .سنججلا رطاوخ نم بابشلا ىف روثي نآ نكمي ام طح جومتمل ا اهئادر تابلو
 اهتيب نم جرختو « لزغلاب ىه ًادبت نأ ةحاقولا اهب غلبت ىتلأ ةاتفلأ هذه

 . نابشلا سكاعتل
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 ؟ ةيمدآ ةقولخت هذه له

 ؟ ءانيآ ةيبرمو امآ نوكت نأ حنصت يه له

 ؟ حامكلا لع ررصيو حفاكي اليج ئشنت نآ حلصت یھ له
 . . ءاحرص نکنلف
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 . . ءاحرص نکنلف

 . ليلاضأ الو ةعداخ تانارنع الب « اهتقيقح ىف ةلكشملا هجإوتلف
 . لوقت نأ ديرن ام ةعاجش قو ةحارص ف لقللف

 . ديلاقتلا ديرن الو قالحأالا ديرن الو نيدلا ديرث ال اننإ : لقنلف
 ناوی اک نوشیعی یسانالا نم لیج جیرخت دیرن انن : لقنلف

 . دوعصلا هركنو حفرتلا هركن اتنإ : لقنلف
 ! لوقن اب نیسؤم اتمد ام . . فشن الو . . لقنلف

 ال فئاأز راتس كلذ لكق . . قالطنالاو مدقتلاو ررحتلا ءارو راتتسالا ام
 ! لوز تا ٹ بلی

 نيح روهظلا ىلع مهنم دحأ قرب نلف . . مالسإلا مهلك الؤه هركي مرج الو
 ؟ نملسم نوک

* ¥ # 
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 نیما تس نون یع
 ةروص ذختيو « هلك عمتجملا ةروص كش الو ريغتت نيملسم نوكن نيح

 . ةديدج

 ! بولق فول ا نم سجوتو « سانآ عزفي انهو

 ؟ ملسلا عمتجملا ةروص ىرتاي نوکت فیک

 دلي راپ ليل لمعلا ق كمهنم دالجلاو « باقرلا ىلع تلصم فيسلا
 ! نيلام

 ىف كرتشت الو لمع ف فظوت الو ملعتت الو جرخت ال * ميرحلا * ىف ةآرملا

 ! طاقت

 ! نيواردلا الع مقأمعلاو عراوشلا لت ىحللا

 مستبت ال ةمراص ةبيطقت هب تلدبتسإو + بولقلاو هوجولا نم حرلا ىفتحا

 أ نلت الو

 دومصلاو نوكسلا ميخ دقو « تويبلا ف ءاستلاو دجاسلا ف لاجرلا
 . دومجلأاو

 ! نيريثكلا ناهذأ ىف ملسملا عمتجملا ةروص كلت

 ! نيدلا اذه اوهركيو عزغلأ نم !وفجتري نأ ممه قحو
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 نوهركیو « نوسجوي كلذ عمو « دحلا اذه ىلإ مهنظ ءوسي ال دق نورحآو
 . نيدلآ اذه

 . ديقلا نم تلفتملا ةوهشلا عم قلطنلا بابشلا

 بولسم ءراهنو هليل شيعي ىذلا . سندلا عاملا ىلع درم ىذلإ بابشلا
 .روعسم مب ف ززفتيو « ةوهشلا همد ف خقنتو ٠ سنجل ا هلايخ المي . بلقلا

 ىف ةيراعلا ةروصلأو « ةلجملا ىف ةيرأعلا ةروصلا هنماإوك ظقوت ىذلآ باشلا

 ةيغأالاإو ‹ عرأشلا ىف ةنايرحلا ةاتفلاو ٠ حرسملا ىلع نايرحلا دسملاو ٠ انيسلا
 < رابكل» ةنايرعلا ةصقلاو « باتكلا ىف ةنايرعلا ةركفلاو « عايذملا ىف ةنايرعلا

 . ترن ظاوش همد ق قلطنيف . . نيفلوملا

 لك فو اهؤرقت ةلجج لك ق سنجلا تافصو اهنمأوك ظقوت ىتلا ةاتفلا
 رولا اهايخ التو « انيسلإو حرسملا ق رجافلا عاتمتسالا رظانمو « ةفيحص

 . نونجملا راعسلاو بفوهللا قوشلا ًاهيف عيشتف ةعيلخإ ظافلألاو

 ءمالسإلا ركذ نم عزمي روعسلا فهللاو زفوتملا مهلا اذهب . بابشلا اذه
 ورع «همد ف رتافلا هظاوشی هسفن لیختی هنأال « هباصعأ یف هتعذاب سجو

 لوغلاك مالسإلا اذه ليختيو « هيئاغر نونج نجيف « هتف يفطي عاتم لك نم

 . بوغرم عاثم لكل داصرلاب فقاولا سرتفملا
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 ‹ عمتجملا ىف ةشحافلا ةعاشإو ةليضفلا ميطحت نم نوعفنتسي نورو
 . نيدلا اذه نوهرکیو ًاقرف نوعزفیف

 . ةفوشكملا تالجحلاو ةيراعلا فحصلا باحصأ

 . مالقألا عانصو تأامتيسلا باحصأ
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 . ةيسنحلإ صصقلا باتك

 . ةلحنملا ةيرأعلا راكفألا باعك

 طاس «« هتضافتنا نم عزفيو مالسإلا هركي ىذلا م« راعتسالا دبع

 كوهوشيو 3 سوسلاک هيف نورخنیو 5 لحادلا ع هنومطحج هع ایت هيلع

 . . غإرفلا المثل ةليذرلا هتاذ تقولا ىف نورشنيو . . ناهذألا ىف هتروص

 فظني هنأل ء نیدلا اذه نوهرکیو مالسإلا ركذ نم نوعزقي مهلك ءالؤه

 . نيحبار نيجان هيف نوشيعي ىذلا عقنتسلا
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 ! قيرغ رطخأ ناك نإو ثلاثلا قيرفلا اذه نآلا انينعي الو

 ىلع مالسإلا ءالؤم فرحي نيح هنأل ء ىتاثلإو لوألا قيرفلا انينعي انإو

 لإ ذحتا رو هنع مهفرصي نأ ثلاثلا قيرفلا عيطتسي نلف < هب لوثمۋيو هتققح-

 . لیبس لک كلذ

 ءأاهوشت ف رایعتسالا دهج يتلا «سانلا سرشن ف ةهرشملا مالسإلا ةروص

 ىه ةروصلا هذه . . اهتيشت ىلع مهرجحتو مهدومجب « نيدلا لاجر » دعاسو
 . ةيمالسإلا ةركفلل مويلأ لوألا ودعلا

 ؟ ملسلا حمتجملا ةروص نوکت فک

 اينوفرعي ال « نيدلا اذه نيصلخملا « مهسقتأ نيملسملا نم ًايثك نإ

 + نوکت فيك نوملعب الو “ اص

 اهرودو + ملسملا عمتجملا ىف ةأر عضو ىه ناهذألا یف ىركلا ةلكشملاو

 ٍ هيف هيدؤت ىذا
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 ؟ لرنملا ف یقبت وآ عراشلل جرخت له

 ؟ قاطن یا فو  یدم یآ یف ؟ ملعتت له

 ؟ةكرةشم ةساإرد سردتو ةعماجلل بهذت له

 ىأ ف ؟ مهنع یأنت ؟ مهملکت ؟ ةساردلا ءانثآ یف ةيلطلاب اهتقالع نوكت ام
 ؟ مهکرشت ثیدح

 ؟ لمعت نآ الالح سیل مآ ؟ لمعت له
 اهتيب ف ثم مآ ؟ نابشلا اهفرعیل اهسفن ضرعت جرخت ؟ جوزتت فیکو

 ؟ قیرط رباع اطابتعا اهیلع رٹعی یتح
 ىطعت ال ةيبلس ةقالع مآ ؟ روفنو فوح ةقالع ؟ «٤ عمتجملاب » اهتقالع امو

 هل سيل مهم مك مأ ؟ ةدبع مأ ؟ ةناسنإ ؟ ملسملا عمتجملا ىف ٤ اایک ۵ امو
 ؟ نایک

 ؟هتكراشمب مآ ؟ لجرلا نع دعبلاب ؟ اهسرامت فیکو ؟ اهتیناسنإ دودح امو

 ؟هتعبات ؟ هتی واسم ؟ هتلیمز ؟ دیدحتلاا هجو لع لجرال ةہسنلاب اهعضو ام

 ؟ هثدیس

 هيلع فقرعتتو هبحاصتو هشقأتنو هلمآزټو هأاقلت ؟ هعم ًاهتقاللع سرا ہفیکو

 ؟ ةقالعلأ هذه ىدم امو ؟ ٭ ةصاخ ۶ تاقالع هعم میقتو اهدرغمہ

 ؟ لبق ناو قشاع مآ ؟ رذمش سرتفم بثذ ؟ اهتلیخو اهسفت یف هتروص امو
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 اهبحب حوبت ۔ . مث ؟ نیعم لجر وحن ةفطاعلاب اهبلق قغ له ؟بحت لهو
 ؟ ةروص ةيأ ف ٩ هسرامت ١ و ؟ هيفخت مآ اذه

 االف بحأو ء هيحأ تسل . الك : لجر اهيلإ مدقت اذإ اهلهآال لوقت
 ؟هدیرأو

 هل درف مآ ؟ ةرسألا هنم نوكتت ىذلآ عيطقلا نم درف ؟ ايترسأب اهتقالع امو

 لکو ةحيصن للكو رمأ لك ف اهمأو اهيال مضخت ؟ نايكلا دودح امو ؟ نایک

 مأ طقف مالكلاب ضرتعتو ؟ اهيلع ضرتعت مآ ؟ ضأرتعا الب دیلاقتلل عضختو
 ؟ لوقت ام ففنت

 اهتلص ىهتتتو ةمومألل عطقنتآ ؟ اهتمهم ىهتنت لهف ةجوز نوكت نيحو

 ؟ طاشنلا نم ةمومألا اهعنمت ال مأ ؟٩ عمتجملاب#

 ؟ طاشنلا نم نول ىأو
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 ركذي امدنع لابلإ ق رطخ ام وإ ىه لئاسملا نم اهم تارشعو هذه

 هلك عرضوملا ضفني مث « هيلع ةباجإأل ةنيعم ةروص ليختتو . ملسملا عمتجلا
 . ليحتسم هنآ

 يرحتلا لئاسلا ىلع بيجن نآ لبقو « لئاسملا هذه ىع بيجن نآ لبقو
 بايشلا فقومو ء ملسملا عمتجملا ىف لجرلاب ةصاخلا لئاسملا ء اه ةلباقملا

 . الوأ فرعن ن ىغبني كلذ عنصن نأ لبق . . ةيسنلا ةلكشملا نم بزعألا

 : .٠ ؟ مالسإلا وه ام
 نيح ءاوس هيلع نوجراخ-او نيدلاب نونمؤملا هيف عقي دج ًاخض ًاطخ نإ
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 نود « ةعطقم ةككفم « ةدح ىلع ةيئزج لك « ةيعرف ةشقانم لئاسملا نوشقاني
 نکمیو « ةيقيقحل ا اهتلالد نبتت ىتح <« ةروصلا نم اهناكس ىف الوأ اهوعضي نأ
 . حيحصلا اهقايس ف اهيلع مكحلا

 دقات انإ . . اهدرفمب اهتايتزج شقانن أ ابروأ ىف راكفألا اتشقان نيحو
 لک ف عقاولا وهاذهو . عورغلا اهنع عرفتتو « تایکرخا مک ىلا « ميهافملا#
 كڙذ دعب هيلع یبن ‹ اهتلج ىف ءايشألل نيعم روصت هنإ : ةركف لكو « ماظن ۵
 . عورفلاو تاليصفعلا

 ةركفلا تناك الكف . كلذك ذحؤي نأ ىغبني ةصاحخ ةفصب مالسإلاو
 . تاليصفتلا ىف ثحبلا لبق ةيلكلا اتروص كاردإ مزل لمشآو مخضأ
 لمشي موهفم ربكأو « هلك اهخيرات ف ضرألا اهتفرع ةركف مخضأ مالسإلاو
 . ةايخسا

 « ةملسملا ةآرطإو « ملسملا عمتجملا نوي فيك لأسن نآ ليق ىغبتي كلذل
 .مالسإلا موهفم ىف « ناسنإلا» اهذحأي ىتلا ةروصلا فرعن نأ ء ملسملا لجرلاو

3 3 * 

 < قلخ يذلا هللا . . هللا وه . مالسإلا موهفم ىف ناسنإلا زكرم ررقي ىذلا
 . قلخ نمب ماع وهو

 نم مهاتقزرو رحبلإو ربلا ف مهاتلحو مدآ یب انمرک دقلو * : لوقی هللاو
 . « اليضفت انقل نم ررثك ىلع مهاتلضفو تاييطلا

 . ماقملا ميفر لضفم مركم- ءدبلا ذئم-نذإ ناسنإلاف
 هتيوس اذإف « نيط نم ًارشب قلاخ نإ ةكتالملل كبر لاق ذإ : لوقي هللاو

 . ۲۷٠۰ ۲ ءارسإلا ةروس ( ۱ )
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 نيط نم ةضبق هنآ ررقيف . « ° نيدجاس هل اوعقف یحور نم هيف تخفنو

 . هللا حور نم ةخفن قلحلا نم اهريغ لع ليضقتلاو ةماركلا اهتبسكأ سضزألا

 ةعيبطلا ىئانث ۔ ءىش لك ؛؟- وهو دحاو رصنع ال ناجزتم نارصنع وهف نذإو

 نم حلف دق « اهآرقتو اهروجف اهممأف « اهاوس امو سقنو * : ءابتالا ئان

 « نيتفشو ًاناسلو « نيتيع هل لعجن ملأ » . "٩ اهاسد نم باح دقو «اهاکز

 . 4 ارومك امإو ًاركاش امإ ليبسلا ءانيده انإ 2 . < نيدجنلا ءانيدهو

 حيرلا ةخفنب تجزتما دق نيطلا ةضبقف . . ًاعيج هنايكب لضفم مركم وهو

 هنايكب - وهو . نيطلا ةيقب نع تدرفتو تزيعت انإو < ضزألاب ةقصال دعت ملف
 زرقت الو رأذقتسأ الو هيف سندال . ميرك لضفم هللا دنع لوبقم - اذه حزتملا

 نيط نم ةقثبنمل ا هتاوهش . ليصألا هنايكل ًابيجتسم هترطف عم ًارئاس مادام « هنم

 جیئاوح س اهو سن او ماعطلا ٹتاوهش . . سضزالا تای واک و ضالا

 تاوهشلا هذه . .تايوايكلا نم ةعومج أابنإ مويلا ملعلا لوقي ىتلا دسجلا

 نأ . . ريغ سیل دحاو طرشي « هتميق نم طحت الو هردق صقنت ال ناسٹالا ین

 ةلصغنم ال « حورلا ةخغني ةجرتم ناسنإللا ةرطف ىف ةيلصألا اهتتيه لع لظت

 هدابعل جرخأ ىلا هللا ةنيز مرح نم لق » : نيطلاب ةقصال الو اهنع

 موي ةصلاخ ايندلا ةايلا ىق اونمآ يدلل ىه : لق ؟قزرلا نم تابيطلاو

 . «"ةمايقلإ

 . ۷127¥ ص ةروس (1)
 , ٠.۷ ١ ا سمشلآ ةروس ( ۲ )

 . ۷-1١ ۵ دليلا ةرومس ( ۴ )
 . 2"? نأانالا 5رس( ) ٤

 : ۳۲ ١ فارغالا ةروس ( ۵ )
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 عضب یف نإ ۰ € . . " نينبلاو ءاسنلآ نم تاوهشلا بح سانلل نيز 3

 ؟رجأ اهیلع هل نوکی مث هتوهش اتدحآ یتایآ هللا لوسر ای : اولاق . رجل مكدحأ

 اذإف : لاق .معن اولاق ؟ رزو هيلع ناكآ « مارح یف اهعضو ول متيأرآ : لاق
 . "٤ رجأ اهيلع هلق لالح ىف اهعضو

 ىولع « هتأشن ذئم ةيناسنإلا قيرع . . ٩ ناسنإ » مالسإلا رظن ىف ناسنإللاو
 ناد ىدتع ناسنإلا ىف ةيهإلأ ةخقتلا هذهو . هور نم هيف هللا ةخفتب <« عیفر

 اهسكوي ىذلا وه ناسنالاو . ةميلس تسمادام ةرطفلاب هلا ىلإ ىدتهع . اهتشنم ىلإ

 ثدجو « لضيو ء فرحني ذئنيحو . هيلز اهليبس رت الف اهیشغیو اهشہغیو

 عأونأ لكو . شحفلا عارنأ لكو .نيرحتآاللو هسفنل :ملظلا عاإونأ للك هنم

 . نايغطلا

 ؛ اہترطف ولو اهییکزپ . اهیسدی الو هسفن یکڑی نأ بلاطم وه مٹ نمو
 هله حبصت كلذ ثدعب نیسو . هيجوتلا هتم دمتستو ۽ اهلا هللا لإ یدنهتف

 . . ةقاط مخضآو ضرألا لع رصنع ىوقأ . . ةيناقلا ةهئاتلا ةفيعضلا ةرذلا
 < ئشنيو ميقيو ء رمحيو ىنبي : ضرألا ىف هللا ةفيلخ قحب ناسنإلا حبصيو
 . ميوقلا هيد ايدتهم ء هللأ ةنوحم نمو هللا حور نم أدمتسم « مظنيو عدبيو

 ءدحاو ءىش اهف امهجزمو؛ حورلا ةخفنو نيطلا ةضيق نيب نزاو امكف
 ةايلا عقاو فو ناسنإلا سفن ىف تاقاطلاو ىوقلا فلتخ نيب نزاو كلذكف

 .ءاوس

 ١ ( نارمع لآ ةروس 11٤ .

 . ملسمهاور ( ۳ )
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 ةرهشلا ةعفد نرب . ىحرورلا عقاولأو ىدأملا عقأولا نيب سشنلا لاد ىف نزاوي

 نيب . ساوا ءارو ايب كردملا عقاولاو سحاب كردملا عقأولا نيب حورلا ةقالطناإو

 ةيرحو ةرورضلأ طغض نيب . نأيعلل رهاظلا كولسلاو ريمضلا ىف رتتسملا روعشلا

 . رايتحلالاو هجوتلا

 نيبو < ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيدالا يوقلا نيب ةايلا عقاو ف نزاويو

 ليجلا ةحلصمو « عمتجملاو درفلا نيب نزأوي . ةيحورلاو ةيونعملاو ةيقلنل-ا ىوقلا
 . لايجتلا ةحلصمو

 . ماظن ف ةرحآلاو ايندلا دحويو . . ايندلاو نيدلا نيب ًائاد جزميو

 . . ىلمع ماظن مالسإلاو

 . ٩ حورلا فيظنت * و داشرإلإو ظعولاب ىفتكي ال

 عمتجملا ناك اذإ داشرإلاو ظعولاب متي ال حورلا فيظنت نأ اديج ملعي هنإ

 نيب لصفي ال هنإ . ةفيظن ريغ ةسايسلاو ًارئاج داصتقالاو ًالحنم ماظنلاو آدساف

 نم هفده ىلإ لصي ىكل هنآ ملعي هنإ . لاخلاو عقاولا نيبو دسجلاو حورلا
 < نزأرتم یعایتجا ماظنو ء لداع ىداصتقا ماظن ةماقإ نم دبا جحيرلأ فيظتت

 . طابرلا مح دشار یسایس ماظنو

 ف ةقلعم اهکرتیو < لئلا نم ليمج راطإ ف هثدابم حضي ال كلذ لجأ نمو

 . . .هلك عمتجملا ةماقإو « عقأولا ملاع ىف ةركفلا قيقحت ىلإ ىعسي هنإ . ءاضفلا

 . مالسإلا ساس لع . . هتاليصفت لكب

 ةموكحلا ىلع لمتشي نأ دبال  ًاقح بلسم عمتجملا نوكي ىكل - مث نمو
 ةعاذإلاو < ملسملا درفلاإو < ةملسملا ةرسألاو « ةملسملا ةسردلإو « ةملسلا

 تالعإلاو < ةملسملا (تسلأو ء ملسملا باتكلاو < ةملسلا ةفحصلإو ؛ةملسلا
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 ركفلاو « ملسملا داصتقالاو « ملسملا نقلاو « ةملسملا ةظفللإو « ملسملا

 . مالسإلا جهل عضخيو مالسإلا نم قثيني نأ ىخبني ءىش لكو . .ملسملا

 . خلإ . . . نفلإو انيسلإو باتكلاو ةفيحصلاو ةملسملا ةعاذإلاب ىتعن الو
 هلك بلقنت نأ :  نيدلا مسا نم مهفت ىتلا ةجذاسلا ةروصلا ينعت ال

 ۔ ةينيد ظعاومو ةيربنم ًابطخ

 بلقني نأ نم بحرأو لمشأو عسوأ وهو ء اذه نع ىئغ مالسإلا نإ . الك

 . داعم مالكو ةروركم ثيداحأو ةلولم بطح ىلإ

 ةرطفب ىقتلت ىتلا ةروصلا . . ةفيظن ةروص ف اهتمكأب ةايلا وه مالسإلا

 . ناسحإلا لإ فد انإو ةرورضلا ءادأب ىفتكت ال ىتلا ةرطفلا . . اهلك ةايحلا

 . مالسإ رهف ةروصلا هذه هيلع ىبطدت ءىش لكف

 ةرقلإ نع ثدحتي ىذلا < ةنئافلا ةعيبطلا لاح نع ثدحتي ىذلأ رعشلا

 ثدحتب ىلا ۽ جاتنلاو لمعلل ةيرشيلا ةقاطلا قالطنأ نع ثدحتي ىذلا

 حتفب ىذلا « مالا ىلإ كريو عفدي ىذلا « ةفيظنلا ةيناسنإلا فطاوعلا نع

 اهي نأب ةريدج اأو ةايلا لاهجب سانلا رعشي ىذلا « ةيرشبلا مامأ لمألا

 حالصإو اظل ا ةلازإ ىلإ وعدي ىذلا ‹ رشبلا مالآ نع ثدحتي ىذلا « ناسنإلا

 نآ غبن ایک ۃایلا فصی یذلا ء یسایسلاو یداصتقالاو یعاتجلالا دالا

 ركذي ل ولو « ةفيظنلا ةرطفلا نع ريبعت هنأل ىمالسإ رعش كلذ لك . . نوكت
 . ةرشابملا نيدلا ميهاقم الو « نيدلا مسا ةدح-او ةرم هيف

 رودي ىذا . ةبوبشملا دسجلا ةعفد فصو ىف صصختي ىذلأ رعشلا نكلو
 وأ نايرع ةأرمإ دسج فصي ىذلا . ةاهتشم وأ ةعقاو ةيسنج مالحآ لوح هلك

 ةرررفلا نع عشرلا ةظح ال ةرورضلل عيضخلا ةظخ قصي ىذلا . ناوهش
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 ىرشبلا فعضلا تاظل فصي ىذلا رعشلاو . . داقحألا ريثي ىذلا رعشلاو

 هتلاضو ىرشبلا نئاكلا لالض نع ربعي ىذلأ رعشلا . اهعاونأ لكب
 نيدلل ةدحاو ةملكب ضرعتي م ولو ًايمالسإ ًارعش سيل كلذ للك . . همالظو
 ةرطفلا وأ ةفرحنملا ةرطفلا لثمي هثأل ٠ قالحألل « ىمسرلا ١ موهغلاو ةديقعلاو
 . مالسإلل ليصألا فدا عم ىشمتي ال مث نمو « ةفيعضلا

 ةقيقح فعضلا ةظح تسيلأ : مههابشأو نويعيبطلاو نويعقاولا لاسيو

 ليجست ةلآ سيل نفلا نأ الو باوحلاو ؟ نفلا اهنع ربعي ال فيكف ؟ ةيرشب

 < ةطقللا ١ ىقتتتو رات ىه انإو ٠ هيلع وه ام ىلع ءیش لک لجست ةطقال
 الو ناسنإلإ ىف ام لمجأ تسيل طوبا ةظخ نأ ًايناث باوجل إو . اهلجست ىتلا
 اهيف قق ىتلا ةظحللا وه ليجستلاب ريدجلا انإ . ليجستلاب ءىش ردجأ
 نيطلا لاصفنا ةظح ال « حورلا ةخفتب نيطلا جازتمإ ةظحل . هتاذ ناسنإلا

 ًابف ًاليجست لجست نأ نكمي طوبهإ ةظح نآ ًاثلاث باوحلاو . ضرألاب هقوصلو
 طوبا نوكي ال یآ . باجعإلا ةراثإو ذيذلتلا ررعع ىه نركت الآ ىلع « الماك

 . ةقافإلا ةظعل ىلع ءرضلا طلسي (نإو ! ءوضلا اهيلع طلسي ىتلا ةلوطبلا وه
 دوعت ىتلا ةظحللا « ةرطفلا ةلاصأ لإ ىرشبلا نئاكلا اهيف دوعي ىتلا ةظحللا

 مالسلا هيلع فسوي ةصق كلذ لاثمو . حورلا ةخضنب جرتمتف نيطلا ةضبق اهيف

 لامج نم ءىش اهصقتي ال ريوصتلا ةعيدب فصولا ةقيقد ةصق  نارقلا ىف
 ةيرشيلا سفنلا ةايح ىف ةظيلغلا تاظحللا نم ةظح ضرعت ىغو .نفلا
 كلذ عمو . ءادن لكو توص لك ىلع اهبلغتو ةوهشلا جايه ةظح-! « ةيعقأولا#

 ىلع هنإ قن م نإ < سنجلا رظنم نم ذذلتلا تعبي الو ريثي ال فصو وهف
 . سارتحالل وعديو ةطبأغأ ةظحللا نع عفرتلأ رشي سكعلا

 حرسملاو اتيسلا ىلع قبطني هتاحولو هرثتو هرعشب نقلا ىلع قطني امو
 جي ىتلا ةينونلا تاريثلا ىفتخت كلذبو . . ءانخلإو ىقيسوملاو ةعاذإلاو
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 ممتجملا دقفي ال هتاذ تقولا ىو . روعسملا مهنلا مهئامد ف قلطتو بابشلا

 . راذقأ هلك عاحلا سيلف . . لاهملأ رصنعو ةعتلا رصتع

 إف . اهيلع اوردقيو ةليضفلا اولواحم نأ بابشلا ىلع بعصيال ذئدنعو

 مقاودو مدو محل مهو منال < رذعتي لب « رضاحلا تقولا ف مهيلع بعصب
 ميباصعأ ىف خفنت ةينونج تاريثم طسو رامن ليل نوشيعي ٠ باصعأو
 سفنتو « تاددرتلاو . نیددرتلا مجشتو ۽ ركل مهنیعآ یف نسحتو «رارمتسأب

 هیجوت لکو لضاف توص لک ہ ةفلتخلا اهلئاسوب ۔ هتاذ تقولا یف مهتع

 . ميلس
 لاجرلا ىقلتو . . لمعت ال وآ لمعتو . . جرت ال وأ ةاتفلا جرخت ذئدنعو

 ةقيرطو فدا ةربعلأ أنإ لمعلا ةرهاظ ىف ةربعلا تسيلق . . مهاقلت ال وأ

 . ذيفتتلا

 « مالسإلا ماظنو مالسإلا قالخأ ىلع مئاقلا ملسلا عمتجملا دجوي نوح

 عضوو ةأرلإ عضو ثحببتو . عورفلاو تاليصفتلا ٹحبت نآ ذتدنع نکمیف

 . نرثش نم أهنيب ام لکو لجرلا

 . ملسم عمتج مايق ىلإ نئمطت نأ بج ًالوأ نکو

 ىذلا هیده ىلع ریسیو « هتايح حجبهنم هئم دمتسيو « هللا ىلإ هجوتي عمتج

 . هاضترا

 ا ًانمۇم هضشرقو هتادابع ىدۇي . الرق ال اعف هدبعی . هللا دبعي حمتجت

 . < لمعلا هقدصو بلقلا ف رقوأم نكلو . ىنمتلاب ناييإلا سيل * : ام اذفنم

 . ةاكزلا عفديو موصيو ىلصي نأب ىفتكي ال عمتج

 . اهذيجب الو اهيلإ وعدي الو اهعوقوب حمسي الو ةشحأفلا لعفي ال عمتجم
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 . ركنا نع ىهنلاو فورعمل اب رمآلإو ةحيصنلاو ةدوملا ىلع موقي عمتجم

 . عدخ الو شخي الو بذي الو قرسي ال عمتج

 . زملي الو زمي الو سسجتي الو باتخب ال عمتج

 معمو . كدوقن بهنيو كشخي الف لماعلا عم لماعتت نآ هيف نمأت عتمج

 اوذخأيل وبصرف ديمالتلا كريو تاناخإ ددسي ااف سردلا و < ةعاضللا

 ةليسو ملعلا ذحخأي الو ناحتمالا ىف شغي الف بلاطلا عمو . ةيصوصح ًاسورد
 نوخت الف ةجوزلا عمو . اهايك ردم الو هتأرما ملظي الف جوؤلا عمو . رشلل
 « بذكلا مهملعيف هئانبآ ىلع بذكي الف دلاولا حم . هلام وآ هضرع یت اهجوز

 ءادختسالاو نبأ ىلع مهيبري الو 4 وسلا ةودق هصخش ف مهيطعي الر

 اهحم كلسي الو همآ عدخب الو هابأ شغي الف نبالا حم - ةيبلسلاو لالمنالاو

 . ءاوسلا ىلع رربكلاو ريغصلأو موكحملاو مكاحلا عم . . رارشألا كولس

 هباق دسقي ینغ الو ًاعوج تومي ریقف ال . . هتایداصتقا تنزاوت عمتج

 . ءارثلا

 ال هنأل لطعتم ال . رشلا تباتم نم ةلاطبلاف ٠ لطعتم هيف سيل عمت

 . . غارفلا هبلق المي هفأت هنأل لطعتم الو . لمعلا دج

 عمتج . هيلع ريجتي نأ درفلل حمسي الو درفلا ىلع هتوربجب ىغطي ال عمت

 ۽ درفلا فو < عراأبثلا فو تيبلا ف مالسلا هلجأ نم لمعيو مالسلا بحي

 . عومجللا فو

 ماودلا ىلع دعاص ركفم جتنم لماع طيشن عمتج
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 . . ملسملا عمتجملا وه كلذ

 ؟ اهنم رفنب وآ ةليمحل ا ةروصلا هذه هركي نأ ىلع رج نم

 وأ ناوي ةقيرط ىلع عتمتسي نأ ديري ةرطقلا فرحبنم هوشم خسم الإ نم

 ؟ هيطعي الو عمتجملا نم ذخآي

 ةيلايخ لغم اأكو ودبت بلاق ف ةغوصم ةلمج ةروص لاح ا ةعيبطب كتو

 . مالحأو ىتامآ وأ

 ةعثأر ةرتف ف ء هتيعقأو لكو هتقيقح لكب ةرم ضرألا هتدهش عقاو ًاهنكلو
 . . دوعي نأ نكميو . خيراتلا تارتف نم

 5 هللا ءاش نإ . . دوعي فوسو

 رشب مه انإو . راهطآ ةكئالم ىلإ سانلا بلقني ال عمتجملا اذه قو

 نع نوعفرتي . حورلا ةخفنب ةجزتمملا نيطلا ةضبق : ةيقيقحلا مهترطق نوققحم
 . ةشحاقلا نع ءاينغأ مہأل < ةشحأقلا

 . كلذك مهلك لاا ةعيبطب اونوكي نو

 ۔ ملسو هيلع هللا یلص _ هللا دبع نب دمع آشنا یذلا یئابرلا عمتجملا یقف

 . روهشملا كفإلا ثيدحس یف

 حبصي نأ خيراتلا نم ةرتف ىأو ضرالا ىف تاكم ىأ ق طق ثدح ال ! الک

 . رايحألا نم مهلك ساتلا

 ًاوذش ةميرجلا هيف نوكت عمت نيب حضاو مساح قرف كاتهف كلذ عمو
 ىذلا عممتجملا كلذك « ذوذشلآ ىه اهدعيو ةليضفلا هركي عمتجو < رڪنتسي

 سانأ مهنإ ‹ مكتيرق نم طول لآ !اوجرخآ ١ : لوق وهو نآرقلا هنع یکح
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 . نوكب نأ هيف شيعن ىذلا عمتجملا كشوي اكو « ! نورهطتي
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 . ءاوسلا ىلع لجرلا عضوو ةآرلا حضو ضرعن عمتجملا اذه ىف

 . ةرح ةأرمإو رح للجر . . رارحألا نم عمتجم

 ىأ هاوتسمل عفتري ل . . ًادج لماشو ًادج عساو مالسإلا ىف ةيرحلا ىنعمو

 .ءاوسلا ىلع برغلاو قرلأ ىف ءمويلا ىتح ةعئاشلا تالولدلا نم رحآ لولدم

 ةيدريعو . . اهلك تارابتعالاو اهلك ىرقلاإو اهلك ميقا ءازإ ةيرح

 . هلل ةدحأو

 الو يصتملا الو هاا لو لاا ال ۹ ملسملا عمتجللا ق دحلألا دوبعلا ره هللا

 تاستاللا الو ىوملا الو ةوهشلأ

 . ءابه هرغ ءیش لکو . دوبعملا وه هلا

 نم ةيرحلا نودمتسي كلذ الخ ايف رارحأ . هللا ديبع اهالك لجرلاو ةأر او

 5 هلل اجأذ ةيدوبعلا هذه

 < قحإ لاصتالا هب لصتیو ۽« هتدایع قح هنا ناسنإللا ديعي ايف

 ىلع ىرخآ ةوق لك ةئاضب هتظح نم سجم ء قحلا دادمتسألا هم دمتسيو

 . ناطلس لكو هاج لکو ىرخآ ةميق لكو « ضزألا

 ۔ ررحشی فلذ دنعو

 ةيداصتقالا هارقو حمتجملا عضو ۽ بٹاچ ص ةرورضلأو تاوهشلا طاف

 . رخآ بتاج نم ةيعاهتجالاو

۳۹ 



 . هام ىلإ لصاو < هللا نم دمتسم « هللاب ینغ « للاب یوق هنأ . . ررحتي
 لر يما فاي الو « ملظلا فا الو ٠ رقفلا فاخي الو ٠ تولا فاجب ال

 . دخلا فاع الو « رضاحلإ فاخمب

 ىتلا ةيقيقلا ةوقلاب لصتم هنأل هنکلو . . ایپ ال هنآل ال . . فا ال
 نم هيلع عی ام لک حاکی نأل دادعتسا ىلع هنالو ۔ ةایحلا ف ءیش لک كلغ
 . هاي هتنوعم نم ًاقثوتسم « هللاب ًانیعتسم « ميض نمو ملظ

 . ماظنل عض ال هنآ هرعت ینعم سیلو

 ندي نأ نكمي الو « ةروصلا هذه ىلع ةايلا ريست نأ نكمي امف 1 الك
 ىلعي ررحتلاف . . ررحتلا وه اذه سيلو . تاوهشلاو ىوملا عبي نيح الإ كلذ
 . تاوهشلاو ىوحلا نم ررحتلا كلذك

 ‹ ش ةفيقحلا ف عضخب ء هللا هاضترا ىذلا ماظتلل عضخي نيح وه اهنإو

 . هللا عم ةرشابم لماعتيو

 ىفالإ دجوت ال ىتلا ةديرفلا ةروصلا هذه ىلع ةيرحلاو ةعاطلا جزرتمت اذكهو
 . هللا ماظن

 ةعيرش ف ةموسرلا دودا ف - هعیطت یهو لجرلل ةأرلا دبعتست ال كلذكو
 . هلا قيرط نع فرحتي هتآر اذإ اهلجر هجوت نآ -اھبجاو لب ۔ كلمت یھف ۔۔ ہلا
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 الو . هللا ريغ طق دحأل ًادبع دحأ سيل هنأل . . لجرلل ةأرلا دبعتست ال
 . ضزألا ىرق نم ةوق ىأل الو عمتجملل دبعتست
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 ةيعبتلاب سو « ةرشايم هعم لماعتتو « هعيطت هل ديع ۔ لجرلاك ۔ یھ اہنإو
 ىداني ًايدانم انعمس اننإ انير » : هقيرط نع ةلماكلا ةوقلاو « هدحو هل ةصلاخلا
 انفوتو انقآيس انع رفکو « انبونذ انل رفغاف انیر « انماف مکبرب اونمآ نآ ‹ نایإلل
 ال كنإ « ةمايقلا موي انزخت الو كلسر ىلع انتدعو ام انتآو انبر « رارُبألا حم

 رکذ نم مکنُم لماع لمع عیضآ ال ین : مہر مم باجتساف « داعیملا فلخت

 . ' « ضعب نم مکضعب یش وآ
 امهالقتسإو ةيناسنإلا ًاهتمإرك ةآرملل ىطعي يذلا ىح للاب طابترالا اذه

 میرک یناسنإ قولخ ۔ ہللا دنع فلذک یھو ۔۔ اھسفن فرع یق اإ . یقیقلا
 . هاوق لکو هنایک لکو هتایح لک هنم دمتسم « هللاب للصتم

 جنمي ىتلا ةروصلا سفتب - اهتيصخش اهحنمي ىذلا وه طابترالا اذهو

 نایک نم هتاذ لمکتسی ًاصقان ًانایک تسیل . دحأ نم ًاءزج تسيل اہنإ

 اذهو . . نيجوزلا طابترا ف هناك لجرلا لمكتسي ام رادقمب الإ ) رح یرشب
 ( . . رح رمآ

 الو انايك دقفت ال ىهف «‹ ةعاط نم اهيلع هللا هضرف ايف لجرلا عيطت نوحو
 اأ ء مقادلا لالقتسالا كعو مئادلا ةيصخشلا درمو . اهتيصخشو اهالقتسا

 نع فرحنا هارت نيح باوصلا ىلإ لجرلا درت نأ . اهبجاو نم لب كلمت
 . هلا لیبس

 . . قحلا كلذ هطحي ام ردقب هتيصخشب هروعش تاسناإلا یطعی ءیش ال

 . هيجوثلا قح

 . X146 4۹۳ * نآرمع لا ةر وس ( 1 )
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 ره اہایک قیقتو اھتیتاذب اھروعش لیبس یف اھلک بوعشلا حافک ناک دقل
 ةموسرلا دعاوقلا نع جرخي نيح مكامل-ا هيجوت قح . . قلا اذح ىلإ لصت نأ

 . نیموکحو مكاح نم عيمحل ا اه عضخب یتلا
 لجرلا قحو ةأرلا قح . ىمالسإلا عمتجملا ىف درف لك قح وه قحا اذهو

 ۔ ءایسلا ىلع

 أب اهاصتا نم اهدمتست ىتلا ةوقلا هذه اهسفن ىف ةأرلا كردت نيحسو
 . ةايلإ عقاو ف ةققحتملا اهتيتاذو ةلقتسلا اهتيصخش ايك ميمص ىف اه نوكت

 . موجهلل زفحبتملا فقوم هنم فقتو اهجوز جانت نأ لالقتسالا سیلو

 ىوق دض ةكرعم نوكت نأ ىفكيو ء تيبلا لحخاد ىف ةكرعم ةايلا تسيل
 . ناكم لك یف ةزفحتملا رشلا

 مکسفنآ نم مکل قلخ نآ هتایآ نمو » : ةدومو نكسو ةبغ تسيبلا ىف ةايللا

 |. 6 ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو ء اهيلإ اونكستل ًاجاورأ
 نيجوزلا دحأ هيف سم ال ىذلإ لماكلا جازتمالا دجوي ةبحلا دجوت نيحو

 . . رخآلا ادبي نيآو ىهتني نيأ
 فرعیو هتیتاذب سحب نآ (ھنم لک بغری یتلا ةظحدلا دجوت كلذ عم نکلو

 , ةنابک دودخ-

 . . دودا یه كلتف

 ىلإ رحآلا هجو نأ ۔ هبجاإو نم لہ ۔ كلمي امالكو . هللا دبع ام الك
 . هيأ ةعاط

 . فلاح اذإ. ضنع ف ۔ هيلع تحت نآ كلمت ىه لب

 . ۲ ۲۰۶ مورلا ةروس (
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 تجر لق تسدام ٤ مولا ذنم كتجوز تسل هل لوقت نأ كلت ىه لب

 . "اإ ةعاط نع

 . اب طابترالا قيرط نع « الماك اہایکب سحت كلذب
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  لجرلا نأش كلذ ف امأش- ااف . اهتيصخش ةأرملا دجت هدحو اذهب سيلو

 . ةلضاف ةآرما-_اهرايتخاب . حبصت نأب اهتيصخش دجت نآ كلق

 ليخب اك فيسلاب ةآرلا ىلع ةضورفم تسيل ملسملا عمتجملا ىف ةليضفلا نإ

 ردقلا . ةليضفلا نم ىندألا دحلا وه فيسلاب ضرفي ىذلا نإ . سالا ضعبل
  ملسملا عمتجملا ىف  ردقلا اذهو . هنودب شیعی نآ عمتجملا عيطتسي ال ىذلا

 عيرشتلا ف ءاوس « رأدقملا سفنب ةآرملا ىلع ضورفم وه اهك لجرلا ىلع ضورقم
 : هيجوتلا وأ

 . ۲" ةدلج ةئام |هنم دحأو لك !ودلجاف ىثازلاو ةينارلا

 تاتمؤمال لقو . . مهجورف اوظفحمو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق »

 . ٩" نهجورف نظفحيو نهراصبأ نم نضضغي

 نإ ةأر فلغو لجرلا للمي ۽ نرناقلا حااسپ سضورفلا ردا اذه یتسو

 تناك اذإ اهجرز نع لاصفنالا ف مئادلا ىصخشلا اه يناجي لاا ةعيبطب اذه ( ) ١

 تاهبش 2 باتك ىف ۲ ةارلإو مالسإلا ١ لصف : لبصفتلاب رظنإ . هعم ةايحلل ةهراك

 . ٩ مالسإلا لوح

 . ٤ ة روئلأ ةروس ( ۲ )

 . ۲۳۱۔۳۰ * رونا ةروس (۴)
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 قداص نايإ نعو « ةونع ال ًارايتخا نيلضاف احبصيف |هفقوم هيف «اراتخج»
 . باقعلا نم ةبهرو فوخ نعال

 . نثمؤلا سوفن ف تايإلا هعنصي ىذلا وه اهو

 لثغ ىتلا ٠ ةيمسرلا * دودا هذه نم ًادج ريثكب حسوأ ةليضفلا نكلو

 سفثلا ءانب لمشت انإ . هساسأ نم عمتجملا راهني هنودب ىذلا ىندألا دحلا

 . روحش لکو فرصت لک لمشتو . هلک

 « هرايتخاب اضاف نوکي نآ _ ةأرم! وأ ناک الجر ٩ ناسنإلا » كلمي انهو
 ًايوق ًاساسحإ كلذ دنع سو . . ةليذرلا ةأحح ىف ىدرتلاو طوبا نع هنم ًاعفرت

 . قاطن عسوأ ىلع دوجو وذ هنآو . ناسنإ هتآب

 . بذكت الأ ةآرلا كلغ

 نع عنتت نيح ىهف . ضرألا نوناق اهيلع بقاعي ال ةليذر بذكلاو
 ءةليذرلل طوبا نع ًاعفرت قدصت ىه امنإو باقعلا نم ًافوح عنتع ال «بذكلا

 . هللا قيرط نع یأئیو لفسب نآ ملسلاانایکب ءاب]و
 . سسجتت الأ كلو

 . زملتو رمخت الآ كلقو
 . شخغت الأو عدا الآ كلقو

 اهراكفآو اهروعشو اهكولس ىف ةميقتسم نوكت نأ . راصتحخاب - كلمو

 . . اهتانکسواتاکرحو

 ف اهلك ةيضرالا ميقلا رحصتو . « ناسنإ # اأ ىلع اهسفنب سحت ذئنيحو
 . ريبكلا ققحشلا ا ایک ءازإ دوجوہ اھ سخت الو « اھسفٹ
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 ةيباإ ةديقع . ةديقع ةبحاص نوكت نأ هلك كالذ لبف كلمت ىهو

 ۔ ةلعاف ةطيشز

 ذحأت نأ غ . نوكسلا كلمت ال ةكرحتم ةديقع اعاذب ةيمالسإلا ةديقعلاو

 . ابتا لک یف اھقلطت . . اهقاطت تح سفنلا ىف قحا اپناکم

 4 هدږجول نقخو ناأسنإلا نایک طٹتم یباغاالا روعشلاک سیلو

 اهروصقو اهفعسخل جاع اهلك سفتلا ضارمأل جااع هلم سیلو

 . اهابارطضإو اهضأرمآو اهدقعل جالع . اهتيباسو

 ةيسفن ًاضارمأ تاعمتجملا لق - قحا - ملسملا - عمتجملا ناك مث نمو

 ةقاطلا قطب ةديقعلا هثدحت ىذلأ ىباعإلا قالطتالا نألل . ةيصع تاب رطضاو

 دجت الو ًاتبك سفنلا ست الف « ريخلا ليبس ىف اهغرفيو اهلقعم نم ةنماكلا
 . نايحألإ بلغأ ىف فرحينع سيفنت وه « سيقلت نع تحت ةسيبح ةقاط

 نعم قاطن ىف ةروصع تسيل اإ . ةددعتم نيدايمو ةريثك ناولأ ةيباجإلاو
 لکو روحش لکو ةرکف لکو . لمع لك اهن ۔ ہدحو ىدألا لمعلا تسيل اإ

 . ربمضلا ىف ةرطاخ

 . صاخشألاو ثادحلالاو ءايشألا هاجت ددح هايغا ناسئالل نركي نأ درج نإ

 ءایشالا هب سیقی یذلا هسایقم هل نوکی نآ درج . یآر هل نوکی نآ درج

 نيبتي ۽ ةلثاه ةيباعإ سفتلا ىطعي هدحو اذه . . . اهيلع همكح ردصيو

 . . لاعفألاو لاوفألا ىف نوبتي امك رعاشملا ىف اهرثأ
 ىلع هب مكحي ىذلا سايقلا ناسنإلا حن اإ . كلذ عنصت ةديقعلاو

 نعال هنوكيو . هوكي ىذلا ىأرلا هسنع . صاخشألاو . ثادحللاو ءايشألا

 نع نركي انإو ( ةيباجإ تدب نإو ةيبلس هذهف ) تاوهشلل ةباجتسإو ىوه
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 . زييمتلا ىلع ةردقلإو ةيصخشلا جوضن هيف ودبي ىعضوم كح

 ةنمؤلأ ةأرلاو . للجرلل حوتفم وه ام ردقب ةاماک ةآرملل حوتفم ناديا ادو

 بأل « ءايشألا هاج ةيباجيإلا ةيصخشلا اه نوكت نأ دبال _ بغرت ل مآ تبر ۔
 نم ردص ولو ء ءايشألا ىلع اهمكحو اهتديقع فلاخب ام لبقت نآ عيطتست ال
 ةقارلاب اآر ىدبت نآ دب الو . اهئانبأ وأ اهجوز وأ اهلهأ : اهيلإ سانلا برقأ
 . نوش نم أه ضرعي ام لك ف ضفرلا وأ

 نح ةديقعلا هذه ليبس ىف داهجلا نم دعب  اهعنمي ءىش نم سيلو
 . لاتقلا ةحاس ىتحس لتاسولا لكب داهج . . داهجلا ىلإ رمألا جاتي
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 ىف . اهتانبأ ف اهتيلعافو اهتيباجي]إو اهنيصخشب ساسحإلا كلت ىهو
 . باوصلا ىلإ مههيجوتو ةديقعلا ىلع مهتيبرت

 . . عاضرإلاو ةئاضحلاو ةدالولل ةلآ تسيل مالسإلا فرع ىف ةآرملا نإ

 اهرمض ىف نايإلا ةيوقتو اهميلعتو اهبيذہت ىلع صرحا لك صرح ال الو
 . اهتايك رارقتسال ةيحورلاو ةيسفنلأو ةينوناقلاو ةيشيحملا تانايضلا ررفوتو

 .كلذك لجرلا ةيبرتو - اهتيبرتل ىنضملا دهجا اذه لك لذبي ال مالسإلا نإ

 . نايضمي مث ضرألا ىلع ةرتف نايضقي نيدرفك امهيصخش لج نم
 . دهجلا كلذ لك عضولا اذه ىلع ةلأسلا ىواست اف ! الک

 لايجألا اهتيبرتب موقت ىتلا ةمداقلا لايجألا باسح ئاد مالسإلا لمعي امنإ
 . اًقظت ًاجاتن ئاد دخلا ىف نوكيل رضاحلا بذهبو . ةرضاحلا

 ديدجلا جاتلل ملإو بألا امرايتعاي ايهيلك ةارلاو لجرلاب یتعپ اذه ق وهو
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 . ةيقيقحلا ةثشنلا . لايجألا ةتشنم ىه مثلا نآل ةصاحخ ةآرلاب ىنعي هنكلر

 ‹ كلذ دعب  ةيسيئر ةفصب وأ -هدحو رمال وتب دقو . دعب اق كراشي بأثإو

 هسح ىف سدنت یتا تاعابطنالا « لفطلا سفت ىف ىلوألا تاعابطنالا نكلو

 هما نم اهذحأي تاعابطنالا هله دعب ایف هتیصخش نوکتو % ديو وهو

 نأ لقألا ىلع كلمي ىتح ًايوتعمو ًايسح ًاقاصتلا اهب هقاصتلا مكحب رشک

 . هيف شيعي ىذلا ٠ عمثجملا * ةرثأد عسويو « ريسي

 لمعت نأ لإ اهجوج ملو « ةايلا تاناض ةأرملل مالسإلا رفو اذه لجأ نم

 ةمهم : ةيرشبلا ةاح ىف ةمهم رطخآ ىلع رفوحت ىكل . ابترسأو اهسفن ةلافكل

 . داسقا نم هتتایصو هتیاشرو « یرشبلا جاتا

 نم ةأرلا عزن نأ . ! صصختلا رصع ىف  ةقاح اهدعب ام ةقايل امإو

 يذلا < ىدالأ جاتنإلا ىف عشت یکن ۽ اهربغ هنس ال یذلا اهصاصا

 ! تالآلاو ددعلا هب موقت نأ كلمتو « هب موقي نأ لجرلا كلمي

 ف لوقن . اهئاثبآ ةيبرت ف ابايك ققحتو اهتيباجإب سعت نأ كلمت ةأرملاو

 كو دولو ةطق لك اهب موقت یتلا ‹ عاضرإلاو ةناضحإو ةدالرلا درج ال ةيبرتلا

 ۔ بولح ةرقب

 ةبرلا ىف ةحيحصلا ةديقعلا رذب . . لافطألل ىسغنلا نيوكتلا . . ةيبرتلا

 , ديدج عضوم ىف ةتبانلا ةليسفلا سرغ . . ةديدجلا

 . .ةأرلا هنسحت نيح ىباجيإ دهج وهو . ليوط دهج قاش مخض دهج ابنإ
 !؟ نتاسحلإالا كلمت ىهو
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 ! لمعت الآ كلذ ىنعم سیلو

 .ةرورضك هزيم . هيلإ حيرتسيال هنآ رمالا فام لك . لمعلا عنمي ال مالسإولا
 . ءايشالا ىف لصألا هلعجع ال هتكلو

 ركي نأ ًايئاث هركيو . ليصألا اهناديم ريغ ىف ةأرلا ةقاط دينجت الوآ هركي هنإ
 فرت « دودو ةيدن ةفافر ةقرشم ةيقب اهيف ىقبت الف « لمحلاب اهقهريو اهباصعأ
 نو ضايفلا ددجتملا اهرحسب هطابر كسقو لرتلا وچ لع اهتي وذڌعب

 لجرلا حطانتف ء باصعألا ةقهرم هدودكم  لجرلاك - دوعت اهنإف ةآرلا لمعت
 نوکلمی مهب دالوأالا رشي ال كلذ قوفو . نامهافتي ال نيدلص ۽: اهحطاتيو
 ! نارکذم ناوبآ اےہنأک ناو . اما

 دكلا لإ ةجاح نود شيعلا ةرورض اه لفكي نآ مالسإلا صرح كلذل
 دجوت ىهو . . ةرورضلا دجوت نيح لمعلا مرحب م ناك نإو . قارترالل لمعلاو
 ! ماودلا ىلع

 بيبطتلاو ضيرمتلاو سيردتلا : ةصلاخلا ةيوستلا لاسعألا ىف انآ
 دينجتلا ضرفي اك ًاضرف هضرفي لب ٠ طقف لمعلا زي ال وهف . .ءاسنلل
 . لاجرلا ىلع ىركسعلا
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 . دودح ةضيرفلا هذه سيلو . . ةضيرف وهف ملعلا امأ

 اهتمهل اهدعيو « اهترطف بساني ام ملعتت نأ ًالوأ ىغبني انآ رمألا ف ام لک
 ریخب ءاشت ام لک ۔ تدارآ نإ ۔ ملعتت كلذ دعبو < لایحألا ءاشنإ یف یربکلا
 . . میر الو رجح
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 طلتختس ًايعماج ايلعت ملعتت نيحف . . طالتعلالا عوضوع ىلإ ارج اذهو
 نابشلا مم

 ! طالتخالا ةحابإل تاررملا دجأ نأ اصلخغ _ تلواح دقلو

 ! قيدصتلا لإ ليمأ نأ تدرآو ججح- نم لاقي ام تأرق

 دجوي ال هنأل . ابمدش نم رسكيو ةيسنحلا رعاشملا بذهب طلتخملا عمتجلا
 . ذوذشلا وآ فارحنالا لإ ىدؤي ىذلا رفاكلا ىسحلا عوج ا

 ‹ ةلباقملاو ةيۉرلا ىلإ اهنم لك نشثمطيو « ءارتو ةاتفلا باشلا ىري نيحو
 عفتريو ء لوألا لغاشلا وه ستجلا دوعي ال « ةسلتخملا ةصصلتلا ةفهللا لوزتو
 ةع ثيداحأب اه ءاقل نالغشيس |ييئأل < ةزيرخلا ةيميهم نع ةاتفلاو باشلا

 نع ةجراخ ءايشأ . . . ةيركفو ةيعاتجإو ةيسايس رومآ ةشقانمو « ةيبدأو
 . سنجلا قاط

 شحفلاب قطني الف . هظافلأ بذهتت طلتخ عمتجم ىف باشلا دجوي نيحو

 . . نابشلا ممت ىف هسفنل هحيتسي ىلا

 دوعی ااف اهسفت ف هتروسع رخت ةهتبحسصو لجرلا ءاقل لع ةاتفلإ دوعتت نيحو

 الو . .بوهرلا نئاكلا الو <« رارطألا بيرخلا ثإريحلا الو « سرتفلا بقذلا وه

 . نأوهش دسج ىلع ظمذتي ىذلا ئماظلا دسحا

 حبصي الو . . رحلآلا عابط ىلع اهنم لك فرعتي ناسنجلا ىقتلي نيحو
 . ماهفألا كيرتو باصعألا ريحت ىتلا ةلهذمل ا ةأجاغلا وه جإوزلا ف ءاقللا

 ضرفن ادتكلو « ةيوسن ةعماج كاته نوكت نأ ىمالسإلا عمتجملا رظن ف لصآلا ( ) ١

 . ةرورض كرتشملا ميلعتلا
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 ي صا كلذ تدحم ۽ عمتجل ! ف نہ طلو ءاسنلا باشلا یرپ نحو

 غف باشلا لعبيو باصعألا لهاك نع لمحا عقرب ىذلا فيظنلا ىسنجلا
 . . الماع مآ ًاغظوم مآ ناك بلاط : جاتنحلل

 : فرصتلا اذه ثدي ء عمثجملا ىف مه طلتختو لاجرلا ةاتفلا ىرت نيحو

 درع الو « لاجرلا هب ديصتت يذلا نيرتلا ف اهلك اهتقاط قفت ةاتفلا دوعت الف

 . ميقملا دعقملا اهم" وه ديصلا

 . . نیسو . . ںیحو . . نیو

 ! قيدصتلا ىلإ تلسو . . هلك كلذ قدصت نأ لع ىسفن تدرآ دقلو

 نيأ . . ةيماسلا ةعيفرلا ةفيطللا ةليملا ةروصلا هذه نع تشحب مث

 ؟ مالحالاو لئلا ف ال ضرألا عقاو ف اهقدصأو اهارأل دجوت نيأ ؟دجوت

 ؟ ضرألا دالب نم دلب ىف ؟ رصم یف ؟ قرشلا ق ؟ برغلا یف

 ؟ لالتحلالا مدع بيسي ىسجلا تبكلا یناعت اکیرمآ لع

 اذهب رمألا لصي ىتلا حتاضفلا . . ةيقلخلا < حئاضفلاب » جعت نذإ امهلاب ام

 ؟ جالع نع اه ثحبيو « حثاضف اجب اهفصي نأ هتاذ لحنملا عمتجملا

 . “ ىسنجلا ذوذشلاب بعت اهب امو

 رھظ ىلع رخآ دلب یآ نع اھتبسن دیزت یتلا قالطلا ٹداوحب جحت اھاب امو
 ! رصم كلذ ف اہ ضرالا

 اسنرف ىف ىستبلبإ ذوذشلا راشتنا نإ : « مالسإلاو ةيدالا نيب ناستإلا ١ بانك ی تلق ( )٩

 تفلت رم < ةليسو لك هل ناگ یس ا عابشإلا صرف لك ناحيتت ننللا اکیرمآو
 أ يختل نم نرل شتني ةلالا هذه ىف يسجل ا ةوذشلا نأ ودبيو - رظنلا
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 نزاوتلإ وأ ٠ بيذهتلا وأ ٠ طالتحلالا اهصقني ابروأ ىف لامشلا لود لهو

 ؟ رومألا نم رمآ ىآ وأ ‹ یسایسلا رارقتسالا وآ «یداصتقالا
 اهسفتب بهذت ةبلاطلا ؟ دح ىصقأ لإ ًاعينش كاته ىقلخلا للحتلا لاب اف

 نأ لبق - اهعمو ؟ شارفلا ف .. سوردلا مهعم ركذتستل ةباطلا تويب ىلإ

 ! صارقأو تاودآ نم لمحا عنم لئاسو _ بهذت

 . قالعألا نع ثدعتأ ال . . ًاقومو
 هثدم ىذلا عبشلا وه نيأ . . ةنحبلا ةيسفنلا هتهج نم رمآلا نع ثدعتآ

 ؟ هيف فارسإلا نع ىنغي لب « لماكلا ىسنجلا لمعلا نع ىنغيف « طالتحالا
 . نوت ىستج راعس ثدح . سکعلا ره اكيرمأو ابروآ ف ثدح یذلا

 ىق ةسكاعلاو « ةمرحملا ةعتلا ىلع لوصحلل « لياحتلا » وه ىفتخا ىذلا لك

 ! ريسيتلا ةدش نم تفتح اينإو ء ًاعفرت فتخن أ هذهو . تاقرطلا
 انتوعد ىف انك نإ - هيلإ وعدن ىذلا اذه وأ ؟ هدیرن یذلا اذه لهف

 ىفتخت نيح لله ؟ برغلا ىف هارن ىذلآ اذه وه انفرع یف « بیذهتلا له
 تناك ولو ؟ ءالضف انرص اننآو « فظنت دق عمتجملا نأ ربتعن تاسكاعملا

 !؟ ریخاوم لإ لوحتت ًانایحآ تاقرطلإو یداونلاو تویبلا
 ايئآ ىق ناک كلذك . . خيراتلا لك ىف ةجيتتلا هذه ريغ طالتحالل سيل

 دعب مويلا كلذكو . . ةميدقلا دنهإو ةميدقلا سرافو ةميدقلا امورو ةميدقلا

 . ةيندلأو « روطتلا * و مدقتلا نم نينسلا تاثم

 لكو « طالتحالا مدع اهعشي ىتلأ « راضملا ١ لك نيب نزاإوأ نيحو

 لإ ةجاح الو ددرت الب وألا راتحأ انآف « طالتحالا هثدحم ىذلا « بيذهتلا»

 أ ربکشتلا نم دیوه
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 دوصقملا وه سيل ناهذألا ىلإ هتروص عرست ىذلا ىكرتلا باجحللا نأ ىلع

 . مالسرلا ةركف نم

 لك لغشت ىتح الماك ءافتخا لجرلا نع ةأرملل ىفتخت نأ دوصقملا سيل

 . ءاسلا نع لجرأا ىف نأ الو .  ةضيرملا تالاي

 عرش طابرب طبترت ال «٩ ةصاحخ ۵ ةقالع هعم شنت ال نآ طقف دوصقملا

 « مولعم ینلع

 تجرخ دق ةيراع نوكت الأ ةطيرشب . . اهنوريو لاجرلا ىرتو جرخت ىهف
  عاقيإلاو ديصلاو ةعفلل

 جرت . لاؤسلا مضوم وه فدملا اهنإو . هتاذ ف عونمملا وه جورا سيل
 هلک . حابم هلك كلذ ؟ ءاوغاو سمشلا ىرتل حرخت ؟ لمعتل جرحت ؟ ملعتتل

 ىدصتو ةنئفلا ةراثإ اهساسحإ نطاب ف نوكي نأ امأ . عورشم هلك .فيظن

 عقياثهف . . كلذ لكل ًاراتس ةهزنلا وأ لمعلا وأ ملعلا نوكيو . ركذلل ىشنألا

 قرذلآ فر لحنملا برغلا ف هارت ام هتياج ىذلا قيرطلا لوأ اذه نأل ء رجلا

 . نوتا

 اهشقانيو « هملكتو اهملكي . . اهعم لمأعتيو لجرلا عم لماعتت ىهو
 ف « ايا تارورض اھم یئلا تامدا نالدابتیو < ًاهدشریو < هشقانتو

 ةكحض هللختت الو « ةنتفلا هءأرو ىف ال ىذلا < فوشكلا فيظتلا ولا اذه

 ىفحخ فرط نم ةزمغ لو ةعلختم ةكرح الو ةرهاج ةرظن الو ةرجاخ

 . فيظن ولسو ةفيظث فادهأ
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 ؟ اهل له ؟ اهفطاوعو

 ىلع اهرظن عقي الأ ؟ رحآلا سنجل ا ىلإ ىرطقلا نيتملا اهسفن ىف روثي الآ

 عرتجملا نم اهفقوم اف ؟ هاوهتف « هيلإ ليمتف « اهرظن ف نسحيف «نيعم لجر

 * كاذنيح- ملسملا

 داج ماظن مالسإلا

 ميركلا لوسرلاف ! رومألا ءاضق ىف بيطقتلاو سوبعلا ىه دجلا ىنعم سيلو

 هيلع هللا ىلص - ناكو ؟ « ةعاسف ةعاس مكبولق اوحور *» : لوقي ىذلإ وه

 . هوجولا ىف (ستيم اشاب الإ سانلا هاري ال «- مسو

 . ءاوتلا الو ةعالح الو ةعاقر الب رومآلا دخ ىق دملا وه دوصقملا (نإو

 اأ ىلع اهمرتجو < ةداج نوكت نأ ىغبني مالسإلا رظت ىف فطاوعلاو
 . فلذک

 ةداج رعاشمو . . داج لیمو داج باجعإ و داج بح

 ء ماسلا هيلع ىسومب اهباجعإ « ىئ ةئبأ « بيعش ةنبا نع نآرقلا ىك

 الو علخت الو اهيف عنصت ال ةداج ةطاسب ىف باجعإلا اذه نع اهيأل اهريبعتو

 ىوقلأ ترجاتسا نم ريخ نإ هرجاتسا تب ای ۵ : ءاولا الو رسكت الو ةوارط

 | ا اهجوزيف نيالا

 ارس هلم او عسل ها ا کتب

 . هب اهلها حوبث الو اهبلق ىف ةاتفلإ

 TY * صصمقلا ةو( ۲ ) . سن نع دواد وپ اور ( ۱ )



 ةليبارتم ةنواعتم ةمهافتم ةرسأ ىأ . ةملسم ةرسأ ملسملا عمتجملا ىف ةرسآلاو

 دودولا ويا اله Er ۰ مارتحلالاو ةحارصلا لغ یقحلتو ماتولاو دولا اهدوسپ

 ةييطنلا ةداحا اهقطأوع ركذت نأ ةاتفلا عيطتست « حيرصلا فيظنلا « فوطعلا

 لك ىلع مهافتلا وأ ةحيصتلا وأ ريدقتلا حصضوم نوکتف ۰ ءیش اهسندپ مآ یتا

 . لاح

 ا # +

 . مالسإلا ءاضري الف سندا ام

 ىقتايال اذه فوهلم ئماظ سنج ةف وهو «بحلا هنومسي ىذلأ سندلا

 . ١ ناسنإلا 1 نع مالسإلا ةركف حم

 سنجا سيل . اهرذقتسي الو اهتبكي الو ةيرطفلا حفإودلا رقت اال مالسأإلا

 ىلإ ناسنإلا عوجر وه مالسإلا طرش نكلو . مارح وه الو هتاذ ىف اسند

 دسچ : كلت الو اهدحو هذه > حورلا ةخفنو نيطلا ةضيق ةرطقلأ

 . ساتل هببجو هيلإ وعديو جأوزلأ حعيبي وهو
 ةرطفلا ةقيرط ىلع هدجم هنكلو $ ىعيبطلا هفرصنم سنحلا دبج جإوزلا قو

 . بولطلا فدا لك هتاذ ف سيلو « ىلعأ فدب ًاطبترم هدجم . ةميلسلا
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 . ءابزعلا ةباشلاو بزعألا باشلا ةلكشم ىلإ لصن انهو

 تاقالعلا لك مرحن انمدام مالسإلا ف اهلح ام . . < نامرحلا 1 ةلكشم

 ؟ جإوزلا ريغ ةيسنجلا

 )١ ( لصف ليصغلاب رظنا ١ باتك ىف « ةلكشملا ١ «مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنإلا .
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 . تاءارجإلا نم ةعرمجو لحارلا نم ةعومج وه مالسإلا هاري ىذلأ لحلا

 ءامد زفتست ىتلا ةنونجملا ةراثإلا يعاود نم عمتجملا فظني : الو وهف

 ةفاحصلا ىف ىرع الف . رومألا بعصأ نم ستا ىلع مهربص لعجتو بابشلا
 . قيرطلا الو ةصقلا الو حرسملا الو انيسلا الو ةعاذإلا الو

 نع اهعفرتو ةيسقنلا ةقاطلا دفنتست ةداج ًافادهأ ةايحلل لعجم : ًايئاث وهو

 . روظحملا سئدلا

 ةيسقل ةيدسج ةلخشم ف ةضئافلا ةيويحلا ةقاطلا دضنتسي : الاش وهو
 ريبدتب ةاصفلا لغشيو ( داهأو ةيسورفلاك ) ةضايرلاب ىتقلا للغشيف «ةمئاد

 . نيح- ىلإ ًاهلغشيو رعاشملا عفري دهج امهالكو « لزنملا

 كلذ لعجمو « ناسنإلل ىلا طاشنلا نم ًاءزج ةدابعلا لعج : اعبإر وهو

 . ديعصتلاو ىمأستلل ةليسو

 ررقيف . لليوط دم ىلإ دمصت ال ةتقؤم لولح انآ ملعي وهف هلك كلذ عمو

 . رورشلا ىلإ عفدت ىتلا ةيسنجلا ةلاطبلا ةرتف ريصقتل « جاوزلا ف ريكبتلا

 . رومألا ةيقب ىف ةحارصلا انبلط اک « هذه یف ءاحرص نکنلو

 ريكبتلاب حسمست ال ةدقعمل ا ةيلالإ ةيداصتقالاو ةيعاهتجالا فورظلا نإ

 ۔ جاوزلا یف

 . ريغتلل لباق ريغ اعقاو الو « ًامزلم ًاقح سيل هنكلو . . قح اذه

 فورصم ىلع لصحيف ةيوناثلا ةلحرملا ف وهو بسكتي اكيرمآ ىف باشلا

 قفنيو ةعماحملا لحخديو . دارأ اذإ جوزتيف كلذ دعب ًايئابن هسفنب لفكتيو . هدي
 نكمي ثيحب كانه رسيم ميلعتلا ماظتو . نوئشلا نم هل ضرعي ام لك ىلع

 . كاذ وأ اذه نع لطعتي الو « للمعيو ملعتي نأ بلاطلا



 . توملسلا رشبلا هعيطتسي اكيرمآ ق رشيلا هعيطتسي یدذلاو
 مقاولا نع ثدحتن الو ملسملا عمتجملا نع ثدحتن لاح ىآ ىلع نحنو

 . مالسإلا تايثزج ذيفنت هيف ليحتسي ىذلآ لاخلا

 هدام عم ىشمتت يتلا ةقيرطلاب هتايداصتقا فيكي ملسلا عمتجملاو

 نيب ًاقزع ناسنإلا حبصي الو كلتو هذه ىقالتتف  ةيحورلا هثدابمو ةيقلفلا
 . نيدلا اه هفلكي ىتلا فيلاکتلاو ةيدالا هيلاطم

 لدبي يذلا لصارحملا مخضلا دهحلإو هتبوعص ىلع ۔ ىداصتقالا ميظنتلاو

 . . هترورضب ناميإلا حجريو هيلأ ةيتلا هجشت نوح ًارذعتمالو اليحتسم سيل هيف
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 اك اهسفن ضرعت قوسلا ىلإ لزنت نأل ةجاح ىف ةاتفلا تسيلف جاوزلا امأ
 اهاطعأ دقلو . نوصأو كلذ نم اه مركأ مالسإلا . نيبلاطلا ىلع قيقرلا ضرعي

 < تدار اذإ اهسغتل بط نأ ف قحلا اهاطعأ . ةلماك ناسنإلا قوقح

 جاورلا ىلع اهتققاوم ذخأ بجوأو « هضقر وأ بيطخلا لوبق ق قحا اهاطعأو
 . دودرمو للطاب وهف الإو

 . ةفاظن ىلع هيف ءىش لک متی نآ بح هنکلو

 ءاهب ةطيحملا فورظال ةيبلت تدارأ اذإ لمعتو ملعتتو جرخت ةاتفلا تماد امو

 خيراتلا ف طق كلذ ثدحب لو . لجر اهاري ال ةسيبح إظت نأ نم فوح الف

 ٤ مير! ١ ف ةآرملا عضو ىذلا لماكلا ىكرتلا باجملا دهع شف ىتح

 نودجم ال ومادام . . لاجرلا جوزتي نأ دب الف ًاقيظن عمتجملا نوكي نيحو

 )١ ( «مالسإلا ف ةيعامتجالا ةلادحلا » باتك ليصشلاب رظنا .

A 

Io: ery, al-mostata.com 



 جاورلا ةمزأ دجوت ال كلذ دنعو . جاوزلا نع مهينغت ىتلإ ةسيملا ةسندلا ةعتلا

 . جاوزألا ديصل قوسلا ىلإ اهسفنب لزنت نآ رطضت ىلا ةيلاخا

 نم بهذت ةنيدملا ىق سندلا عمجملا قلقت ىتلا ةلكشملا هذهف مث نمو

 . نيهلسم نوکن نح اهسفن ءاقلت
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 نم سيو ‹ ةيصخشلاو عابطلاو قالحلألا ةساردل ةيفاك ةرتف ةبطخلا ةرتفو

 لياحت كلذف . تاولنلا ىف ةسلتخلا تالبقلاب ةساردلا نوكت نأ ىرورضلا

 ! رابتخالإو ةساردلا مسا ىسنحبا عاتملل

 ةمشح ىف نكلو . رومألا اسرادتيو افراعتيو ايقالتي نأ اهقحو هقح نم نإ

 . نويعلا نع ءافخ ف ال « مرأحملا ةرضح ىو ةداج

 . رومألاإ ذخأ ىف دحل ا نوکی اذکه

 < هتجوز حبصت نیلا كلذ ذنمو . . اطبتري نأ ايهلف مزعلا !دقع نإف

 اهيلع صرح ىتلا ةديعسلا ةبطفا-ا مالحأب ًاهعم عتمتسي نأ دارأ نإ عيطتسيو

 نم لح ىق ناعتمتسيو ناهزنتيو ناجرخيو « نيح ىلإ ءاتبلا نالجؤيف بابشلا

 . نيتمۇڭاو هنوسرو هللا

KF ¥ #¥ 

 ىرشبلا جاتتلا ةياعرو « اهزنم وه لوألا اهلخشف دلتو لمحتو جوزتت نيحو

 . ديدخإ

 فيظنلا صلخلا داملا ىعاعجللا طاشلا نم اهعنمي ال كلذ نكلو

 رهاظتت ءاير سندلا اذه ناک ءاوس ‹سٹدلا ناول نم نول یآ قیطیال مالسإلاف
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 . ليبسلا ءاوس نع ًاقارحنا وأ ٤ شضزألا ىف ًاداسف وأ ‹ سفتلا هب

 ىقلتل جرخت نيحو . ةصقار ةلفح رضحتل اهتيب نم ةأرلا جرخت نحو

 ىف لمعت انآ اهنع عاڌيل جرت نيحو . اها اورطيو اهولزاغيل بارغآألا لاجرلا

 جر نيحو . سانلا نبتغيل اعاقيدص روزتل جرخت نيحو . ىعاتجلالا ناديملا
 هپ یضر ولو 1 مارح كلذ اهجورخف ۽ ليبس يآ نم ضزرلالا ق داسفلا رشنل

 . هيلإ اهعفد وأ جوزلا

 ةديشعلا ةماقإو عمتجملا حااصإ ف اهنج تناتب ا نوال رخت نسو

 .. ةديقعلا ليبس ف دأهأو داسفلا ةحفضاكمو سوغتلا ةيبرتو ةحيحملا

 . دودا نع جر و جرت ا تمآدام لالخ اهج ورخ

 ٍ كولسلا ةقيرطو هئإرو نم فدطاب انإو ۽ هتأذ جوراب ةربعلا تسيل

 # ك ا

 ىقيقخا ريرحتلا وه كلذو . ملسملا ممتجملا ىف ةملسلا ةآرملاأ عضو كلذ

 . . ةآرملل

 . لايجأالا ةيبرم ىه اإف . . عمتجملا ررحتي ةآرلا ررحشت نيحو

 هب یداتی یدلاو ۰ برغلا ىف ةآرملا هيلإ تلصو ىذلا موعزملا ريرحمتلا امأ
 خځسمو ۽ ةأرملل خسم وهف . درلقتلا عفادي ىمالسإلا فرشلا ىف ريرحتلا ةاعد

 یتلاو ‹ لبق نم اهانحرش یتلا هفورظ برغلل تناک دقف لاح یآ یلعو
 الفأ ء ةرمدلأ ةعيظفلا فورظلا هذه نم هللا اافعأ دقو . هفارحنأو هطوبه رست

 ؟ ءاضترا ىذلا قيرطلا ىف ريسلاو هيلإ عوجرلاب هللا دمحت
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 ىخبني عضو . ءوسلا ةياغ ءىبس عضو ىفل ىمالسإلا قرشلا ىف ةآرملا نإو
 فرعنلف نكلو . رييغتلا اذه ثادحإل ىوقلا لك دينجتو هرييخت ىلع لمعلا
 . جالعلا لاسو فرعنل ةلعلا نطاوم

 . . نإويح ةأرمأ . . ةرداتلا ةليلقلا ةلقلا ادع ف « ىمالسإلا قرشلا ىف ةآرملا

 ةيدوبعلاو . . ةيوتعلاو ةيسحلا ةراذقلاب فلغم فايرالإو ىرقلا ف ناويح
 . . ديلبلا رحأتملا عمتجملا ىف ةمئأقلا عاضوأاللو ٠ لجرلل

 . ناري كلذ عم هنكلو « صقإرتم قيشر قسنم فيظن « ةنيدملأ ف ناويحو

 اهسفتب ةتمؤلاو . . ةريصب ىلع للاب ةنموملا . . ةردانلا ةليلقلا ةلقلا ادع ايف

 . لاب نیلا قرط نع
 لجرلا اهدبعتسي . ةقيقح الو اه نايك ال ةدبعتسم ةلعاج ةأرما فيرلا ىف

 اهسفنب رعشت ذثدنعو . . كلم اه نوكي نإ الإ . . ًابيرقو ًاجوزو ًاخأو ًادلاو
 . ناويلاأ ةقيرط ىلع . . اهدوجوب زتعتو

 . ترعتو اهسبلم ىف تديزتو . ديق للك نم ةقلطنم ةأرما ةنيدملا فو
 . ةفظومو ةلماع تلغتشإو . ٠ ةقادصلا » نم ةقلتخ ًاناولأ « لاجرلا تقداصو
 لجرلا نع ةلقتسم  رهأظلا ف تحبصأو . اهدي بسك نم لحد اه راصو

 . مٹ . . هذوفن نم ةررحتم
 ةرم لجرلا ىلإ تداعف . ناويحلا ةوهشل _ اهرايتخاب  اهسقن تدبعتسا مش

 ةطباملا ةزيرخلا اهعفدت اينإو « ةيلعتسم الو اهسفن ىلع ةميرك ال « ىرحأ
 . ناويإ كولس كلستف

 . . ررحتت مل مث نمو
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 . ديبعلا ةسكو اهثامد ىف لاز امو . ديقلا نم تتلفنا طقف اہ

 ةعفدو ةرهاقلا ةرورضلا ىلع هيسنجب  ناسنإلا ىلعتسي موي ةيقيقحلا ةيرخا

 . رايتخا هيفو حفرت هيف رح داولس ىلإ اويو < تاوهشلا

 زاربإ الو غابصأ الو نيزت الب جرخت نآ اهسفن كلمت ةنيرتملا ةاتفلا هذه للهف

 ؟ ءارغإلا نماكل

 ةرظن ديصتت نأ اهلغشي الو اهم ال قيرطلا ىلإ جرخت نآ اهسفن كلت له
 ؟ ةطباه ةرظن وأ ةبجىعم

 مضوم نوکت ال ليلقلا ىف وأ « باجعإلا عضوم نوكت نآ بحت ةآرما لك نإ

 - روفتلا

 . هيف فارحنأ الو هيلع جرح اال یعیبط روحش كلذو

 . قيرطلا رخ ىلإ اهعم قاسي الو هعفإود طبضي ناسنالا نكلو

 ماتحالا عضومو باجعإلا عضوم نوكت نآ بحت ىتلا ةآرملا نيب قرفو

 باجفإلا ىدجتستو < دسجلا رهاظ ىف رصحنت ىتلا نيبو « هلك اايکب
 . ءارغإلاو ةراثرلاب

 ىف ال ةدبع ىرحألاو « نيرحلآلا ىلع هضرفتو اهنايك كلمت ةررحتم لوألا
 . نيرحال ةدبعو عفاودلا نم انایک

 رعاشملا غ ةمخسخ فيلاكت تاذ « ةررسع ةقاش ةيلمع ىقيقحلا ررحتلا نإ

 اف < ديقلا نم تالفنالا ىنعمب ء فيزا ررحتلا ًامآ . راكفآلاو كولسلاو

 !ناويخلا ىنب نم ةعومج ىلإ عمتجملا لوحتي موي . . رسيأ امو لهسآ

 سح قف اهذحأت يتلا ةررصلا وه < ةررحتملا ١ ةأرلا ةميقل ىقيقخ-ا سايقلاو

 وه له ؟ اهيلإ لجرلا رظني فيكف . عمدجملا ىف اهعم شيعي ىذلا لجرلا
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 هسح ىف اهليختيو « اهاهشتي وه ما ؟ اهتارو نمو اهمامآ . ًاقح « اهمرتحي »

 ؟ شارف ةعتم

 . ناويح لجر-اهلثم هنإ . ًاقح طحعام لجرلا اذه نإ
 عفرت نأ _ لاب نامبإلا قيرط نع اهسفنب نمؤت نيح ۔ كلمت تلا یه اھٹکلو

 ىهو ام . نايكلا ققحتلا عفرتملا اهدوجو لجرأا ىلع ضرفت نو « اهسفن ةميق
 نوکب نآ رظتنت الف « تاکرا صقارتم ًاثیزم ًاقوزم ًادسج هيلع اهسفن ضرعت
 . شارفلا ةعتم نم ريك ناكم هح ىف اه
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 ء عمتجلا ررحتيو <« لجرلا ررحتي ؛ ىقيقخلا ررحتلا كلذ ةأرلا ررحتت نيحو

 لايجنالا ررحتتو

 . مالسإلا هيلإ فدي ىذلإ ريكألا فدهلا وه كلذو

 لحتتو . مويلأ سوفنلا ات ىتلا دقعلا نم ريثك لحنت ملسملا عمتجملا فو

 . تالکشملا نم رشک ۔اھسقن نم

 فالتخاب فلتخم تالكشملا عوث نكلو . هتالکشم عمتج لکل نإ ًاقحو
 . فادهالا ةعييلوو  يقرلأ » ةجرد

 لع تابثلل ةمئادلا ةلواحملا ىه ملسملا عمتجملا اههجاوي ىتلا تالكشملا
 «ةحأر ف ناسنإلا كلرتي ال بصان دهج وهو . تارورضلا ىلع عافترالإو ةديقعلا
 مفدي . لیبن دعأص دهج هنو . . تاظح اهيف لفغي ةصرف هل كرتي الو

 . مامألا لإ اہب عفدی یذلا تقولا تاذ یف لعآ ىلإ ةیرشبلاب
 ہلھج هيف دهخا نكلو . . هتایاذعو هلکاشمو هدقع هل لسنا ممتجلو

 هيلع رطيست ىذلا ماعلا ىلإ ةرظنو . ناطيشلا قيرط ىف بهذي هنأل عيضم
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 لع درلاب ةليفك « ةظحل لك ىف رامدلاب ددهملا ماعلا ‹ مويلا ةيبرغلا ةراضحلا
 ¦ لاوس لک

 نم لک لمشپ وه اٹإو .. مهدحو نيملسلا صج ال عمتجملا اذهو

 . ناسنولا ینب نه هبف دجوي

 ىف نرشيعي ماظن . ماظن مهريغل ةبسلأبو . ةديقع نيملسملل ةبسنلاب وه
 . ساسم اهسمي ال ةصاخل ا مهتديقعب ةوجن ف مهو « نيدعاص نيئمآ هلظ

 ڳا چ ټهچ
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 يناتکلا اذه ةءارق درجمب نيملسم اوحبصي نل سانلا نأ ملعأ انا دعي و

 ! نامزلا نم نيئرق لالخ ًايهال ىبيلصلا رایعتسالا نكي ملف . الك

 . مااسإلا ذلو تع ةينويهصلاو ةيبيلصلا نيبو مالسإلا نيب ءأادعلا حقو دنقل

 لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یدی ىلع ةنيدلا یف هحلود تساق ذم

 . ةطحللا كلت ذنم مالسواا ناديكت ةينوريهصلاو ةييلصلا تلظو

 بر ناو . اهيلع نمو ضرألا ها ثري یتح ةظح- لک هل نادیکت نالظتسو
 الو دوهيلا كنع ىضرت نلو ١ : لوقي ىذلأ وه نيعجآأ ساتلا برو نيملسملا

 مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقی نولازی الو ۵ ۲ مهتلم عبتت یتح یراصنلا

 . ۴" اوعاطتسا نإ

 ىف ةينويهصلاو ةيبيلصلا تبلغتو ءةريثك تالوج ىف مالسإلا بلغت دقو

 . تالوج

 نرح «قزقو ىمالسإلا ماعلا قرفت نيح « ةصاحخ نيريصلألا نينرقلا فو

 ةصرفلا زاهتلا ىف ةينويهصلاو ةيبيلصلا نأونت ل < مدقتلا نع فعضو رحجتو دمج

 . تاقرفتم ًاقزع رثانتي نأ دعب هشهنو «ضيرلا لجرلا»قيزمتل اتضقتاو « ةحناسلا

 . ۲1۷ ةرقبلا روس( ۲ . ۴ ۱۳۰ + ةرقبلأ ةروس ( ۶ ١
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 هدراوم لجأ س یمالسإلا قرشلا یف عمط دق برغلآ نأ نی ناک نسو

 «هعئاضب ضئاف فيرصتل قاوسأ داجيإ ىف ةبغر وآ ةيرشبلا هدراوم و ء ةيعيبطلا
 رايز نع تحيي ىذلا ٩ لالا لالا سآر ٭ ضئاف لالختسا یف ةبغر وأ

 . .حابرالا

 رهف سالسإلا قرشلا رايعتسال برخلا عفد ىذلا وه كلذ نأ نظي ناك نم
 فقرلا تروص ىلا اهتاذ ةيبيلصلا ةياعدلاب عودخ . . عودخغ للضم جذاس
 ! ليصألا اهفده راظنألا نع ىقختل ةروصلا هذه لع

 مالسإلا دض ةهجوم ةينويهص ةيبيلص ةلمح تناك انآ نم كش ىف ناک نمو
 ! خيراتلا ًأرقيلق . . هروذج تاثتجاو مالسإلا ىلع ءاضقلا دعب

 ؛ كيتكتلا » عضو فيك « نويهص ءامكح تالوكوتورب ٠ بات یف ارقیل
 لئاسو لكب « ةيمالسإلاو ةيتارصتلا نيتديقعلا ريمدت ساسأ ىلع ىدرهيلا
 ميلاعت رشنو <« نکم قاطن مسوآ ف دیورف ءارأ رشن اهنمض نمو « ريمدتلا
 نطولا » ةماقإب ةصاخ ىمالسإلا اعلا ررمدتل كيتكتلا عضو فيكو . سكرأم
 قالطتالا ةطقنو بوثولا زكرم نوكيل ىمالسإلا ماعلا بلق ىف دوهيلل ٠ ىموقلا
 . ريمدتلل

 ماع رص ىناطيربلا لالتحالا موي ةيناطي بلا ةرازولا سير ماق فيك آرقيلو
 الاط هنإ : . هدي ف فحصماب كسمي وهو « مومعلا سلجم ىف لوقي ۲
 كلت ىف رارق ( زيلجئالل ) ال رقي نلف نييرصلا ىدبأ ف باتكلا !ذه یقب
 . دالبلا

 مضيل توماللا ةسردم ىف ًاجرختم ًاسيسق زيلجنإللا راتحا فيك ًارقيلو
 ةيرصملا فراحلا راشتسم بولند ناكف . اهيلع فرشيو ةيميلعتلا جمالا رصل

127 



 مالسإلا نع فرعت ال الايجأ ةيرصملا سرادملا نم جرخيل ء اهتسايس عضاوو

 ! تاهبشلا الإ

 قرشلاب عمتجا ىذلا نيرشبلا رقوم ىف « رميوز » بألا ناك فيك ًارقيلو
 نونلعي اوماق نيذلا نيرشبلا تالك ىلع دري ‹ نرقلا اذه ًادبم ىف طسوألا
 نم دحأ بيجتسي ال هنآ ذإ « اهتلاسر ءادآ ىف اهقافخإ و ريشبتلا ةمهم سالفإ

 ىلع ىبريف ريغص وهو هله نم فوطخ لفط : نينا دحأ الإ ريشبتلل نيملسملا
 الإ شيعلل اليبس دج ال مدعم لجر وأ «هتديقع لصأب لهاج وهو ةينارصنلا
 هنأ هيف كوكشملا نم لظيو < ريا ةمقل ىلع لصحيل ةينارصتلا ىف لوحخدلا

 ءابطخلا نإ : لوقي ذئموي رتول ا ررقم «رميوز» بألا ماق . . هتديقع ةقيقح ريخ
 نيملسلا لاحدإ وه ريشيتال ىقيقخا فدمأ سيل هنإو . ًاطحخ ايأ اوآأطحلا دق

 كلذ ىو . مهنيدب كسمتلا نع نيملسملا ليوحت وه فدل ا انإو . ةينارصنلا ف

 سرادملا قيرط نعو + ةصافلا اتسرأدم قيرط نع ارهاب ًاحاجن انحجن دق
 . انجهانم عبتت ىتلأ ةيموكحلا

 لجر فيلأت نم وهو « ىمالسإلا ماعلا ىلع ةراخلاإ » باتك ىف ًارقيلو
 دب لك ىف ٩ ةأرملا ةيضق * ةراث] ىلع نورمعتسملاو نورشيلا صرح فيك « ىسنرف
 لحنت ىكل عمتجملا لإ ةرقاس اهجارحخإ و ةآرملا ١ ريرحت ١ ىلإ ةوعدلاو « هيف أولح
 . رايعتسالا دض ةعانملا مطحتتو قالحألا

 یتلا لئاسولا حرش خورف رمع فيلأت ٩ ريشہتلاو رامعتسالا * باتك ف ًارقيلو
 . افاد نامافتيو « ًائاد نامزالتي فيكو . ريشيتلاو رامعتسالا اهمدخمتسي
 . ماودلا ىلع ةدحإو رداصم نم اتا يلعت ناذمتسیو

 « سياف دلوبويل » فيلات « قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا ١ باتك ىف ًآرقيلو
 اہتآ ىلع ممارقأ ىمالسإلا ماعلا وركفم ذحأي نيذلا نوقرشتسملا ناك فيك
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 نوقرشتسملا ءالؤه ناك فيك « نآرقلا اهب نوبذکیو اهوقدصب « ةلزنم ةيضق

 ىنيدلا بصعتلا مئاخس ىف ٩ ةيملعلا » ثوحبلا نوسمخي ىراصن نيرشيم

 . ميمذلا

 ركفلا » باتك یف یهبلآ دمع روتکدلا هبتک یذلا بجعلا ثحبلا یف ًارقیلو

 : ۴ یبرخلا راعتسالاب هتاصو ثيدحلا یسالسإلا

 «؟ ىمالسإلا قرشلا ىلع ىسايسلا هذوقن برخلا دمتسي فيكف »

 . ؟ نيملسملا فلخت ىقبب فیکو ۵

 . ؟اهدقح نع ةيبيلصلا سفنت فيكو ۵

 ىحيسملا برخلأ روصت ىف ضحعبب اهضعب طبتري ةثالثلا ةلئسألا هفه

 انه هتطلس ةرشأيم ف ضعيب اهضحب ةلصتم ىقبت نأ ىلع صرحيو « رمعتسلا
 دوجولا نيكمتب ليفك ءاقبلاب هعتو اهنم دحاو ىأ دوجو نآ ىلع « قرشلا ىف
 . نيرحشالا نيرمالل

 < ىمالسإلا قرشلا ةعقر ف هتطلس ىبرغلا ذورفنلا رشاب نأ ذنم « اذه د

 كاته سيلو . ىبيلصلا دقحلا سيفنت ىلعو نيملسلا فلخت ىلع لمعلا ًادتبا

 ريغ اهلعجو «ةيلحملا هيجوتلا ةدام» لوانت ىوس ةياغلا هذه قيقحتل رعآ قيرط

 ثارتلاو مالسإلا ىوس ىمالسإلا قرشلا هيجرت ىف كانه نكي لو . ةحلاص

 ثارتلاو مالسإلا داسفإو . مهمالسإ حرش ف نوملسملا هفلخ ىذلا ىمالسإلا

 ايف فكلذل هحليسو راتاو . ىبرغلا رمعتسملل لوآ ضرغء نذإ ىمالسإلا

 ًادعباو . يناثلا رخأتو لوألا مدقت نم قرشلإو برغلا نيب ةقرافملا نم هزربأ
 تزكرتو . ةقرأفلا هذه بابسأ نع ثحبت كاته « ةساردلا » تآدتبأو ٩ ملعلا»

 . مالسإلاو ةيحيسملا نيب ةلياقملا ف ًاريخآ بابسألا
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 أ نيفلختلا نيد مالسإلاو نيم دقتلا نيد ةيحيسلا 8

 ةراضح نم هيلإ لصو ايف برخلا عابتاب ىداني نرملسلا ضعب ماق انهو »
 الإ ىمالسإلا قرشلل ارمشم عابتالا اذه نوكي ال نكلو . ىعيبط ركفو ةيعانص
 . < ! ةيحيسملا نم هبرقي مالسإللا نم ًافقوم ذختا اذإ
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 : برغلإو قرشلا نم ةنهارلا ةييلصلا ةلمحلا نم كش ىف ناك نم . معن
 ! خيراتلا ارقيلف . . . ةنهارلا ةينويهصلا ةلمحلا نم كش ىف ناك نمو

 لع ةينويهصلاو ةيبيلصلا تصرح فيك . خيراتلا رقي نيح  فرعيسو
 هنآ لع هریوصتو + مہاهذأ ق هتروص هیوشتو 4 مهنيد نم نيملسملا رشت

 . هرازوا نم قاتسعنالاو * هتلاهج نم تالغتالاو

 قرشلا ميطحتل ةقدب دفاملا سوردملا مظنملا رودلا ناك فيك فرعيسو
 ‹ قالحألا ىرع لحو « نيدلا مئاعد ضيوقتب « هدعاوق نم ىمالسإلا

 نوداي مهسقنأ نيملسملا نيب نم ٩ ةاعد * حيرختو « ديلاقتلاب ةحاطإلاو

 زكارمو ةربكلا بصاتلا ىلإ مهعفدو « ديلاقتلإو قالحألاإو نيدلأ ميطحتب
 نوملسلا حدخنيو < ةينويهصلاو ةيبيلصلا مهءإرو رتتست ىكل <« هيجوتلا
 ! نوددجت . . نوملسم مهأ ىلع « مهإوقأب

 سوفن ف بسرت امو « نامزلا نم نیلماک نینرق دوهج نآ ًاریحخأ فرعیسو
 أ بانك یف ةرباع ةحيص اهيلع ىضقي نل « دوها هذه رثآ نم نيملسملا

 باتكلإ اذه ةءارق درجمب نيملسم اوحبصي نل سانلا نآ ملعأ ینإ ! الک

 . باتك فلآ الو
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 . ريذنلا قلطيو سانلا هيني نإ صلخملا بتاكلا بج اوف كلذ عمو

 هجإون . انيلع ءاضقلا ةلواغو اتثادع نع ةظحل !وفكي نل ءادعأ هجاوت اننإ
 . ىقرشلا وأ ىبرخلا رايعتسالا ف ةلثم . ةيلاعلا ةينويهصلاو ةيلاعلا ةيبيلصلا

 . ليتارسإ ف ةلغمنو

 . ءادعألا ءالؤه ةهجاول مئأد حافك ىلإ ةجاح ىف نحنو

 . سوفتلا لخاد یف ءافولا ةساخ ابو 5 ینمتلاب حافكلا سیلو

 لالإو سفئلاب ةمثاد تايحضت حافكلا . . عومدو ءامدو قرع حأشكلا

 . دوه او

 . . حافكلا فرعت ال ةلحبتلا ممألاو

 . ةديقع نم ديال . . ةديقع نم ديال . . ةديقع نم دبال

 نأ لبق اليوط طغضلا مواقت لظت « طابرلا ةمكحم ةتيتم ةدقع نم ديال

 سلستو لحنت ةبذج لوأ نم اهنإف ةفيفخ ةلهس ةطبر تطبير اذإ امأ . لحنت
 . دآيقلا

 . ةيواملأ لإ لصت نأ لبق لايجأ ةدع بلصلا ليلا لع شيعت مشألاو
 . ةيلاتلا لايجأللو هسفنل ؛ ًافعاضم هرود ليحلأ اذه ىدؤي مت نمو

 < ةرورض الب اتمزت هنظتو ء ةبالصلا ادم لصآلا نم ضفرت نيح اهتكلو

 . راربلأ ىنإ ةياهنلا ف ىهتنتو ء ققارع الب ردحسنلا ىلإ ىوہع لظت امف

 . ةديقع ىلإ سانلا جرح. ةصاخ ةفصب ۔ نحتو

 . لالالا میرم عیمتم وحر لهس بعش ۔ةدیقع الب اإ

 ا« تازجعملا عئصن ةديقعلابو
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 دجلا حورو ةلوطبلا حور ايف بدتف اهيلإ ءىفن وأ ةرتف ةديقعلاب كسمتن
 ىلإ اهعنص ىف جاست بيجاعأ نمزلا نم ةريصق ةرتف ف عتصنو . حاقكلا حورو

 . لايجأ

 هل موق ال تفاهتم تاتف نحن اذإف اهيلع دلبت وأ ةديقعلا نع ىلختنو

 رایپمالا نع هکسمی

 ات بواذتسس « ةديقعلا نع ةدعحبملا « قالحألا ةلحنلا ء ابروأ بوعشو

 ٤ اليدبت هللا ةنسل دبش نلو ١ : ضرألا ىف هللا ةنس بسح- راوبلا لإ ىهتنتو
 . رارصإلا ةديدش للحتلا ةئطب  اهتيثبو اهتتيب ف ةددعتم بايسأل _ اهنكلو

 كانه لماعلا . لمعلا ىلع مهدلجو جاتنإلا لع ةلئاها متردق ف كلذ نیتی

 وانتو ةحسارلل ةعاس قصن ادع ايف ) ةلماك تاعاس تس لختشي فلظولو

 الو ةفيحص ارقي ال« ىقيقحلا لمعلا نم تاعاس تس ( بإرشلاو ماعطلا

 جاتا نع ةظبل فرصتي الو ربح ىلع قلعي الو ةتكن یوري الو هراج ٹدحج

 ؟ هقبطي وأ كلذ لعقي اتم نمف

 تس لمعي ‹ مهناطوأ بصتغيو برعلا دهاجج ىذلا ىلئارسإلا لماعلاو

 نود لمعلا نم ىرخأ تاعاسب عوطتي مث ٠ ضفخنم رجأب ةيلاوتم تاعاس

 , جأتترلا ةدايرت 4 لباقم

 ؟ هفيطي وآ كلذ لعفي اتم نمف

 . مهقرعنلف انۋادعأ مه اله

 . مهباغنو
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 لبق نم انسفنأ انبرج اننأل « هللا نذإب ًاعطق كلذ نوعيطتسم نحنو

 مواقت ىتلا ةباصلا ةدقعلا ىلإ جاتحن . ةديقع ىلإ جاتحن كلذ ق انكلو

 . نيت الو رسكنتال ىتلا ةباصلا ةاونلا ىلإ جاتحن . لحنت نآ لبق اليوط طغضلا
 . ءايرطأ نيوحر نيعيمتم نوكن الآ جاتحن

 ةعيقرلا تاكحضلاو ةدراشلا سوفنلإو ةغئاإزلا نويعلا ىفتخت نأ جاتحن

 . ناويخأ عاتم ىلع ةظملتلا رعاشملاو ةئيذبلإ تأهلكلاو ةعلختملا ةيشملاو

 . ديلاقتو ضارعأو قالحأ ان نوكت نآ جاتحن

 نم ًاعطق ال ةيمدآ ًاسوفن  لايجألا تائشنم  انؤاسن نوکت نآ جاتحین
 . ناوهشلا دسحجلإو رئافلا محلا

 انراكفأو ةداج انفطإوع نوكتو . سنجلا ةدهو نم انرعاشم عفترت نأ جاتحن

 . ةشضيظت ب کز اتسوشتو داحس

 نلو . حافكلا ىلع ردقيو دهجلا لذب ىلع ردقي رقتسم بايش ىلإ جاتحن
 . باالکلاک موج عراوشلا ف ادرشتم هدهجو هتقو یضقی وهو كلذ ىلع ردقي
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 نأ ملعأو . مالسإلا نم باشلا رغنت ىتلا ةديدعلا ثعاويلا ملعأ اتآو
 . باتکلا انه ةءارق درجمب نيملسم اوحبصي نل ساتلا

 ةركفلأ لبقتسم وه لبقتسملا نأ ف طع كش ىنرماخي ال كلذ عمو

 . ةيمالسإلا

 . بيرقلا لبقتسملا ىف ةركفلا ققحت ىسفنب دهشأ نأ ىرورضلا نم سيل
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 . بيرقلا ىدملاب ساقي الو « دارفألا رمعب ساقي ال ممألا رمع نكلو
 ء اهدحو ةعقبلا هذه نيد سيل مالسإلا نأ - كش ىنرماخ الو  سحآ انو

 . مالسإلا نيد ىنتعت أ ولو ةيرشيلا ماظن . . ةيرشبلا ماظن اذغ نوكيس هنكلو

 . رإرقلا ةياغ ىلإ كلذ ىف تلصوو ةديقعلا نع ابروأ تفرحتا دقل

 . هلأ نع ةدعتبلا ةدحلملا ةرقاكلا ةيداملا ةراضعللا تب رج قلو

 ] . ۔ ةيلاسآرلا عم ةرم لو اهتبرج

 . . دوشنملا ماظنلا اهيف ديت م . . ةيلاسأرلاب ترفكو

 . . ةيعويشلا عم كلذ دعب اهتبرجو

 . ديعبلا دلا وأ بيرقلا دخلا ف ةيعويشلأب رفكت فوسو

 . دوشنملا لمألا اهيطعت ال ةيعويشلأ نآ دجت فوس

 ىتلأ * ةيسيئرلا بلاطلا ٠ ... سنجلاو نكسملإو ماعطلا اهتطعأ نإ

 اهيطعت ال ااف . . ( ىعويشلا نالعإلا ) وتسفينالا ف ٩ سکرام ٩ اهددح

 . حورلا ءاذغو ةحارلإو نمألا

 هعبشت مل . دعب عبشي م اہنایک یف ۔ ام ۔۔ ًائیش نآ سحت ةیرشہلا لظتس
 . هللا نع ةدعتيلا ةدحلملا ةرفاكلا ةيدالا ةراضحلأ هشت ملو ۽ ةيعويشلا

 . ةديقعلا ىلإ دترتس ذثدنع

 وهو ضرألل عرشي ماظت . حورلا عقاوو ةداملا عقأو لمشي ماظن ىلإ دترتس

 نيطلا ةضبق : ىمدآلا نئاكلا اذه ىقش نيب دحوي ماظن . ءاسلا ىلإ هجتم

 . حورلأ ةخفنو

 ۔ مالسإلا وه ماظنلا اذهو
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 . ةقيقلأا هذه ىلع لمتشي ضرألا ف هغ دجوي ال

 . ةيمالسإلا ةديقعلا برغلا ىف سادلا قتتعي نأ ىرورضلا نم سيلو

 . «دومح # و ٤ دمحم 7 و ۲ دم » مهؤأسأ حبصت نأ یرورضلا نم سیل

 ةبرجتلاإ مكحب . ةرورضلآ مكحب ةيمالسإلا ةركغلا ىلإ نوئيفيس مهنكلو
 بعرلا ىلإ مهب تهتناف « مايأ نم دج امو < نامزلا نم نينرق اهوناع ىتلا ةرملا

 . بيهرلا رامدلاو لتاقلا

 نم وأ !ونوکي نآ « مخضلا دازلا اذه نوكلمي مهو « نيملسملاب ىلوأو

 . تاقاط نم اهيف أيب عفتنيو ةديقعلا هذه لإ ءيقي

 ىف نكلو ةلفاقلا ليذ ىف ال : لوألا ىخيراتلا مهزكرم ىلإ اودوعي نأ مهب وأ

 , مامرا مدقم

 اذه قالاپ نوقلختيو للاب نونمؤي نیح كلذك اونوكي نآ مهتعاطتسا فو
 E . يفلإ
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